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О БЩИН А ДВЕ МО ГИ ЛИ••••О БЛАСТ  Р УСЕ 
7150Две могили, бул.”България”84, тел./факс08141/9208, тел. централа: 08141/9205;9207,e-mail: obshtina@dvemogili.bg 

VІI – МИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
тел. 0895/567 503, е-mail: obc_dvemogili@abv.bg 

Екз. № 1 
 

П Р О Т О К О Л 
 

№ 43 
 

Днес, 26 октомври 2018 година, в 9.00 часа, в конферентната зала на Община Две 
могили, започна четиридесет и третото 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: Стефан Димитров Стефанов и Румен Стефанов Драков. 

 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; служители от Общинска 
администрация; кметове на кметства. 
  

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет:  
 

Колеги, дневният ред за настоящото редовно заседание Ви е раздаден предварително. 
Преди да Ви дам думата по него, искам да Ви съобщя, че след насрочване на 

настоящото заседание в деловодството на Общинския съвет постъпи една докладна записка, 
която с оглед характера си предлагам да бъде включена като извънредна точка днес, а именно: 
Докладна записка от Румен Манолов Марков с вх. № 291/23.10.2018 г., относно: Приемане на 
Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на 
конфликт на интереси в Общински съвет – Две могили. 

 

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

Божидар Борисов – Кмет на Общината: 
Уважаема г-жо Председател, аз искам да оттегля една своя докладна записка, а именно: 

Докладна записка с вх. № 286/16.10.2018 г., относно: Продажба на недвижим имот с 
идентификатор 20184.1.2139 по КККР на гр. Две могили. Мотивите ми за това са, че след като 
я входирахме в деловодството на Общинския съвет, главният юрисконсулт на Общината ме 
информира, че се е появил договор от 2007 година за продажба на една много малка част от 
този парцел. Ще уточним как стоят нещата и ще я входираме отново. 

 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет:  
Имате ли Вие други предложения за изменение или допълнение на дневния ред? 
Няма. 
 

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

Против. 
Въздържали се. 
 

При последвалото гласуване, Общинският съвет с 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 
(нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали се” прие следния  
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
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1. Докладна записка от Цветелина Йорданова с вх. № 271/10.10.2018 г., относно: 
Информация за дейността на „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с 
умствена изостаналост” в град Две могили за 2017 г. 

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

социални дейности”. 

2. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 273/11.10.2018 г., относно: 
Вземане решение за даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план - 
План за застрояване /ПУП-ПЗ/ на поземлен имот /ПИ/ № 169018, ЕКАТТЕ 07212, местност 
„Тижерика“, землището на с. Бъзовец, община Две могили, област Русе. 

Докладва: Георги Георгиев – секретар на Комисията по „Териториално устройство 

и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

3. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 274/11.10.2018 г., относно: 
Вземане решение за даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план - 
Парцеларен план за обект: Водоснабдяване на ПИ с идентификатор 20184.142.5 по 
Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Две могили, община Две могили, област 
Русе. 

Докладва: Галя Додева – председател на Комисията по „Териториално устройство 

и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

4. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 276/12.10.2018 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 третото тримесечие на 2018 година. 

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

5. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 277/12.10.2018 г., относно: 
Информация за готовността за почистване на Общинска пътна мрежа на община Две могили 
за зимен експлоатационен сезон 2018/2019 г. 

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

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, общинска собственост, 

сигурност, екология и други дейности”. 

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

гори”. 

6. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 278/15.10.2018 г., относно: 
Програма за развитието на читалищната дейност в община Две могили за 2019 година. 

Докладва: Светлозар Донев – председател на Комисията по „Образование, култура 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

7. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 279/15.10.2018 г., относно: 
Приемане на Културен календар на Община Две могили за 2019 г. 

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

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

8. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 280/15.10.2018 г., относно: 
Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село Острица за периода 
01.10.2017 г. до 30.09.2018 г. и проблемите, които стоят пред него. 

Докладва: Димитър Димитров – член на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

9. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 281/15.10.2018 г., относно: 
Одобряване на разходите за командировки в страната на кмета на общината и Председателя 
на Общински съвет Две могили за периода от 01.07.2018 г. до 30.09.2018 г. 

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

10. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 282/15.10.2018 г., относно: 
Продажба на недвижим имот с идентификатор 20184.1.2941 по Кадастралната карта и 
кадастралните регистри в гр. Две могили. 
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Докладва: Мехмед Мехмедов – секретар на Комисията по „Противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, общинска собственост, 

сигурност, екология и други дейности”. 

11. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 284/15.10.2018 г., относно: 
Закриване на Специализирано звено „Контрол и опазване на обществения ред и сигурност” в 
Община Две могили. 

Докладва: Галя Додева – член на Комисията по „Противодействие на корупцията и 

за отнемане на незаконно придобитото имущество, общинска собственост, сигурност, 

екология и други дейности”. 

12. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 285/15.10.2018 г., относно: 
Промени по бюджета на Община Две могили към 01.11.2018 г. и актуализация на плана за 
капиталовите разходи за 2018 година. 

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

финанси”. 

13. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 287/18.10.2018 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Габриела Христова Иванова  за раждане на 
първо дете – Елиан Меркан Етямов. 

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

социални дейности”. 

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

14. Докладна записка от Румен Манолов Марков с вх. № 291/23.10.2018 г., относно: 
Приемане на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за 
установяване на конфликт на интереси в Общински съвет – Две могили. 

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

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, общинска собственост, 

сигурност, екология и други дейности”. 

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

Първа точка от дневния ред: 
Докладна записка от Цветелина Йорданова с вх. № 271/10.10.2018 г., относно: 

Информация за дейността на „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с 
умствена изостаналост” в град Две могили за 2017 г. 

По нея докладва:  
1. Байчо Георгиев – председател на Комисията по „Здравеопазване и социални 

дейности”: 

Четвърта комисия, на свое заседание, проведено на 19.10.2018 г. в сградата, в която се 
помещава “Центъра за настаняване от семеен тип за възрастни хора с умствена изостаналост” 
– град Две могили, разгледа предоставената ни от него информация. 

Разискванията и заключенията, които направихме с участието на управителя му, бяха 
полезни за нас. По тази причина, сега ще обърна внимание не на това, което пише в 
информацията, а това, което не е записано в нея, а именно: 

На първо място, трябва да се знае, че от 15 потребителя на социалната услуга, 12 са от 
Дома в село Могилино, който закрихме през 2009 г. Това са потребители, които са с най-
тежки диагнози. 

На второ място, по щат Центъра разполага с 13.5 щатни бройки от които 11 са заети. 
2.5 свободни бройки са предвидени за медицински сестри. Няма желаещи, тъй като трудовите 
възнаграждения тук са ориентирани към минимална работна заплата. В момента там работи 
само една медицинска сестра, която е на 71 години, за което и свалям шапка. 

На трето място, въпреки че Центъра е с непопълнен щат, с наличния състав, те успяват 
да осигурят 24 – часови дежурства, без да се налага изплащане на извънреден труд. 

На четвърто място, през 2017 г. социалната услуга е финансирана от Държавата в 
размер на 150 930.00 лв., а община Две могили е дофинансирала с 10 000 лв. За Ваше 
сведение, извън информацията, към 01.10.2018 г., Центъра има просрочени задължения от 
близо 18 000 лв., които Общината ще се наложи да покрие. Оттук тръгнаха и разискванията, 
как тези задължения да бъдат сведени до минимум. Според управителя на социалната услуга, 
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разходите им могат да се ограничат, ако те сами започнат да си закупуват хранителните 
продукти и сами си приготвят храната, която получават от Общинското ни предприятие.  За 
един месец, за храна на потребителите, според управителя, отива сума в размер 
приблизително на 1 600 – 1 700 лв., която той, счита че може да бъде сведена до 1 000 – 1 200 
лв. Отделно, ако бъде сменена горелката, чрез която се отоплява Центъра, също ще може да се 
реализират икономии. 

На пето място, би било хубаво управителя на Центъра да има възможност сам да 
провежда обществена поръчка за необходимите му продукти, но съгласно ЗОП, той не е сред 
лицата, които могат да бъдат възложители на обществена поръчка. По тази причина, това 
негово желание, не може да се изпълни.  

На шесто място, стана дума, за цените, на които ни се доставят хранителните продукти. 
Говори се, че те са завишени, в сравнение с тези, които са на пазара. Това си има вероятно 
логично обяснение, но за следващото заседание на Общинския съвет, би било добре да 
получим справка на какви цени получаваме основните хранителни прокукти – хляб, месо, 
мляко и т. н. Правени ли са проверки, дали продуктите, които ни се доставят, съответстват на 
офертата, която е спечелила обществаната поръчка. Какви са резултатите? 

На седмо място, бихме искали в бюджета за 2019 г. да бъдат предвидени средства, 
необходими за подмяна на горелката в Центъра. 

Становището на Четвърта комисия е информацията да бъде приета. 
В разискванията по първа точка участие взеха: 
1. Цветелина Йорданова – Управител на Център за настаняване от семеен тип за 

възрастни хора с умствена изостаналост” – град Две могили: 
Г-н Георгиев отбеляза кои са ни основните главни проблеми – това са задълженията на 

услугата, мисля че може да се поработи да се замине горивото, да не е дизел, а се сложи 
пелетен котел. Другият основен проблем това е нашият транспорт. Знаете, че използваме 
старият бус от село Могилино, който го използваме не само за разходки, а и за превоз на 
лежащоболните до болници, където да им бъдат извършвани прегледи и т.н. Бусът трябва да 
отговаря на условията за превоз на лежащоболни, а този, който имаме не е предназначен за 
нашите потребители. 

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

271/10.10.2018 г. е явно, моля гласувайте. 
 

След приключване на разискванията 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 Общинският съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с Общинската администрация и Докладна записка с вх. № 271 от 
10.10.2018 г. след проведено явно гласуване с 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа 
„Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 856   

1. Приема Информация за дейността на „Център за настаняване от семеен тип за 
пълнолетни лица с умствена изостаналост” за 2017 г. 

Приложение: Информация за дейността на „Център за настаняване от семеен тип за 
пълнолетни лица с умствена изостаналост” за 2017 г. 

 

Втора точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 273/11.10.2018 г., относно: Вземане 

решение за даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за 
застрояване /ПУП-ПЗ/ на поземлен имот /ПИ/ № 169018, ЕКАТТЕ 07212, местност 
„Тижерика“, землището на с. Бъзовец, община Две могили, област Русе. 

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 
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Постъпило е искане от „Теленор България“ ЕАД, за даване на разрешение за 
изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване на поземлен имот № 
169018, местност „Тижерика“, землище на с. Бъзовец, община Две могили, област Русе. 

Собственик на имота е МЗХГ, като с договор за учредяване на право на ползване № 14, 
т. 10, вх. рег. № 30/09.07.2009г. на Служба по вписванията гр. Бяла е учредено право на 
ползване на „Космо-България ЕАД, правоприемник на който е „Теленор - България“ ЕАД.  

От представените от вносителя „Теленор България“ ЕАД, ползвател на поземлен имот 
№ 169018, техническо задание за Подробен устройствен план - План за застрояване, съгласно 
чл. 125, ал. 1 от Закона за устройство на територията и скица-предложение за изготвяне на 
ПУП-ПЗ е видно, че подробния устройствен план предвижда изграждане на стълб за 
телекомуникационно оборудване, представляващ „Базова станция на Теленор България ЕАД 
№ 4608“. 

Комисията по „Териториално устройство и строителство, местно самоуправление и 
нормативна уредба” разгледа на свое заседание предложението 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. № 273/11.10.2018 г. 

е явно, моля гласувайте. 
 

По втора точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 11, 
чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във 
връзка с чл. 124а, ал. 1 от Закона за устройство на територията и чл. 3, ал. 2, т. 5 от 
Правилник № 1 за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с вх. № 273 от 
11.10.2018 г. след проведено явно гласуване с 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа 
„Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 857 

 

1. Дава разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за 
застрояване /ПУП-ПЗ/ на поземлен имот /ПИ/ № 169018, ЕКАТТЕ 07212, местност 
„Тижерика“, землището на с. Бъзовец, община Две могили, област Русе. 

2. Одобрява задание по чл. 125, ал. 1, съгласно чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, за изработване на 
Подробен устройствен план - План за застрояване /ПУП-ПЗ/ на поземлен имот /ПИ/ № 
169018, ЕКАТТЕ 07212, местност „Тижерика“, землището на с. Бъзовец, община Две могили, 
област Русе. 

3. Задължава Кмета на общината да издаде необходимите заповеди по процедирането 
на Подробен устройствен план - План за застрояване /ПУП-ПЗ/ на поземлен имот /ПИ/ № 
169018, ЕКАТТЕ 07212, местност „Тижерика“, землището на с. Бъзовец, община Две могили, 
област Русе. 

 

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

Трета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 274/11.10.2018 г., относно: Вземане 

решение за даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен 
план за обект: Водоснабдяване на ПИ с идентификатор 20184.142.5 по Кадастралната карта и 
кадастралните регистри на гр. Две могили, община Две могили, област Русе. 

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

Постъпило е искане от фирма „ВЕЛИКОВИ“ ООД, като собственик на поземлен имот 
20184.142.5 съгласно нотариален акт № 141 за изработване на Подробен устройствен план - 
Парцеларен план за обект: Водоснабдяване на поземлен имот с идентификатор 20184.142.5 по 
Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Две могили, община Две могили, област 
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Русе. Целта на подробния устройствен план е да се определят засегнатите поземлени имоти от 
трасето на водопроводното отклонение. От представените от вносителя „ВЕЛИКОВИ“ ООД 
техническо задание съгласно чл. 125, ал. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и 
скица-предложение е видно, че териториалният обхват на подробния устройствен план ще 
бъде изцяло в поземлен имот с идентификатор 20184.99.578 с начин на трайно ползване - за 
местен път, представляващ общинска публична собственост. 

Комисията по „Териториално устройство и строителство, местно самоуправление и 
нормативна уредба” разгледа на свое заседание предложението и излезе със становище то да 
бъде прието. 

Разисквания по трета точка нямаше. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 274/11.10.2018 г. 

е явно, моля гласувайте. 
 

По трета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 11, 
чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във 
връзка с чл. 124а, ал. 1 от Закона за устройство на територията и чл. 3, ал. 2, т. 5 от 
Правилник № 1 за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с вх. № 274 от 
11.10.2018 г. след проведено явно гласуване с 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа 
„Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 858   

1. Дава разрешение за изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за 
обект: Водоснабдяване на ПИ с идентификатор 20184.142.5 по Кадастралната карта и 
кадастралните регистри на гр. Две могили, община Две могили, област Русе. 

2. Одобрява задание по чл. 125, ал. 1, за изработване на Подробен устройствен план - 
Парцеларен план за обект: Водоснабдяване на ПИ с идентификатор 20184.142.5 по 
Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Две могили, община Две могили, област 
Русе. 

3. Дава предварително съгласие за прокарване на водопровод до ПИ с идентификатор 
20184.142.5 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Две могили, община Две 
могили, област Русе. 

4. Задължава Кмета на общината да издаде необходимите заповеди по процедирането 
на Подробен устройствен план - Парцеларен план за обект: Водоснабдяване на ПИ с 
идентификатор 20184.142.5 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Две 
могили, община Две могили, област Русе. 

 

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

Четвърта точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 276/12.10.2018 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 третото тримесечие на 2018 година. 

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

Представена ни е 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 третото тримесечие на 2018 година. 
Направените промени са следните: 
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1. През месец юли – постъпила е докладна записка от Кметство с. Помен за промени в 
разходната част на дейност „Общинска администрация” – намаление на § 10-62 с 80 лв., 
дейност „Чистота” – увеличение на § 10-20 и намаление на § 1015 с 12 лв., в дофинансиране 
на дейност „Общинска администрация” – увеличение на § 02-08 с 80 лв.; докладна записка от 
ПГСС „К.А.Тимирязев” гр. Две могили за увеличение в приходната част на § 24-04 с 1498 лв., 
а в разходната част увеличение на § 10-30 с 2498 лв. и намалението по § 10-16 с 1000 лв.; 
докладна от Център за обществена подкрепа гр. Две могили за промени в разходната част за 
увеличение на § 10-51 с 200 лв. и намаление по § 01-01 с 200 лв.; докладна записка от ЗЖЛУИ 
гр. Две могили за изменение на разходната част с увеличение на § 10-30 с 123 лв. и намаление 
§ 01-01 с 123 лв.; първостепенния разпоредител Община Две могили, Държавни дейности, в 
дейност „Други дейности по образованието” намаление на § 01-01 с 1242 лв., § 05-51 с 1000 
лв., § 10-62 с 457 лв. и § 19-01 с 1145 лв., а увеличението е на § 02-09 с 64 лв. и § 01-01 с 3780 
лв. 

2. През месец август – Първостепенния разпоредител Община Две могили, Държавни 
дейности, в дейност „Други дейности по образованието” намаление на § 01-01 с 200 лв. и 
увеличение на § 02-02 със същата сума; Местни дейности, в дейност „Общинска 
администрация” намаление на § 10-20 с 1895 лв. и увеличение на § 02-02 със същата сума; в 
дейност „Детски ясли” се увеличава § 10-15 и се намалява § 10-20 с 96 лв.; в дейност „Други 
дейности по здравеопазването” се увеличава § 10-15 и се намалява § 10-16 с 522 лв.; в дейност 
„Личен асистент” се увеличава § 05-51 и се намалява § 05-80 със 7 лв.; в дейност „Други 
дейности по жилищно строителство, благоустрояване и регионално развитие” се увеличава § 
10-15 и се намалява § 10-16 с 954 лв.; в дейност „Чистота” увеличение на § 02-02 с 266 и § 02-
08 с 896 лв., а намалението е на § 10-20 с 1162 лв.; в дейност „Спортни бази за спорт за 
всички” увеличаваме § 1016 и намаляваме § 10-15 с 52 лв.; в дейност „Музеи” увеличаваме § 
10-20 и намаляваме § 10-15 с 60 лв.; в дейност „Обредни домове и зали” се увеличават § 02-08 
с 625 лв., а се намаляват § 01-01 със 120 лв. и § 10-16 с 505 лв.  

3. През месец септември – постъпила докладна записка от СУ „Св. св. Кирил и 
Методий” гр. Две могили за изменение на приходната им част – увеличение на § 36-19 с 1344 
лв. и намаление на § 37-02 с 40 лв. Промените в разходната част са увеличение по § 02-08 със 
130 лв., § 10-16 с 5342 лв., § 10-20 с 5000 лв. и намаление на § 01-01 с 6000 лв., § 02-05 с 2000 
лв., 02-09 със 130 лв., § 10-51 с 500 лв. и § 19-81 с 538 лв.; докладна записка от ДГ „Първи 
юни” с.Баниска за промени в разходната част в местни дейност „Детски градини” увеличение 
§ 10-16 с 400 лв., § 10-51 със 100 лв. и намаление на § 10-15 с 400 лв. и § 10-20 със 120 лв., а в 
дейност „Разходи за лихви” § 29-91 увеличението е с 20 лв.; докладна записка от Център за 
обществена подкрепа гр. Две могили за промени в разходната част в увеличение на § 02-08 с 
800 лв., § 10-15 със 100 лв. и § 10-16 с 50 лв. и намаление на § 01-01 с 750 лв. и 05-51 с 200 лв.; 
докладна записка от ЦНСТПЛУИ гр. Две могили за изменение на разходната част в 
увеличение на § 02-08 с 393 лв. и намаление на § 01-01 със същата сума; Първостепенния 
разпоредител Община Две могили, Държавни дейности, в дейност „Други дейности по 
образованието” увеличение на § 01-01 с 2592 лв., § 02-02 с 27 лв., § 05-51 с 295 лв., § 05-60 с 
141 лв., § 05-80 със 7 лв., § 10-20 с 1799 лв., § 10-30 с 226 лв. и § 10-62 с 346 лв. Намалението е 
на § 10-15 с 2103 лв. и § 10-16 с 3330 лв., в дейност „Детски ясли” се увеличава § 10-30 с 1500 
лв. и се намалява § 01-01 със същата сума, в дейност „Здравен кабинет в детски градини и 
училища” се увеличава § 02-08 с 237 лв. и се намалява § 01-01 със същата сума, Местни 
дейности, в дейност „Общинска администрация” намаление на § 10-20 с 562 лв. и увеличение 
на § 10-52 с 515 лв. и § 19-01 с 47 лв. В дейност „Детски ясли” се увеличава § 10-16 и се 
намалява § 10-20 със 100 лв. В дейност „Други дейности по здравеопазването” се увеличава § 
10-20 и се намалява § 10-16 с 240 лв. В дейност „Домашен социален патронаж” се увеличава § 
19-01 и се намалява § 19-81 с 30 лв. В дейност „Програми за временна заетост” се увеличава § 
10-62 и се намалява § 05-60 с 200 лв. В дейност „Чистота” увеличение на § 02-02 с 800 лв. и § 
02-08 с 1275 лв., а намаляваме § 10-20 с 2075 лв. В дейност „Спортни бази за спорт за всички” 
се увеличава § 10-16 и се намалява § 10-15 с 45 лв. В дейност „Служби и дейности по 
поддържане, ремонт и изграждане на пътищата” увеличаваме § 10-16 и намаляваме § 10-15 с 
366 лв. Държавни дейности, дофинансирани с местни приходи, в дейност „Общинска 
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администрация” намаление на § 01-01 с 1100 лв. и увеличение на § 02-02 със същата сума; 
постъпили са дарения в размер на 2500 лв., които ще бъдат изразходени за основен ремонт на 
автомобили - 1500 лв. и са субсидиране на футболния отбор – 1000 лв. 

Комисията по „Бюджет и финанси” разгледа на свое заседание представената 
информация и излезе със становище тя да бъде приета във вида, в който ни е предложена. 

Разисквания по четвърта точка нямаше. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 276/12.10.2018 г. 

е поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 
 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 26.10.2018 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 третото 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 отсъства   
13. Светлана Йорданова Цветанова +   
14. Светлозар Милчев Донев +   
15. Севгюл Садулова Юмерова +   
16. Стефан Димитров Стефанов отсъства   
17. Христина Димитрова Ефтимова +   
 Общо: 15   

 

По четвърта 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. № 276 от 12.10.2018 г. след 
проведено поименно гласуване с 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 
(нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 859   
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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 третото тримесечие 
на 2018 година. 

 

Пета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 277/12.10.2018 г., относно: 

Информация за готовността за почистване на Общинска пътна мрежа на община Две могили 
за зимен експлоатационен сезон 2018/2019 г. 

По нея докладва: Румен Марков – председател на Комисията по „Противодействие 

на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, общинска 

собственост, сигурност, екология и други дейности”: 

Във връзка с чл. 65 от Закона за защита при бедствия и в изпълнение на Заповед № 1-
95-00-569/04.10.2018 г. на Областния управител на Област Русе, с цел създаване на 
организация за предприемане на превантивни мерки за намаляване на последствията за 
населението, осигуряване нормалното функциониране на инфраструктурата, снабдяването, 
услугите и почистване на снежната покривка по пътната мрежа през зимен сезон 2018-2019 г., 
Община Две могили предприе следните действия: 

1. В Община Две могили информацията за обстановката се събира и обобщава от 
дежурен по общински съвет за сигурност, която се получава от кметовете на кметства и 
кметските наместници по населени места.  

2. Обявена е обществена поръчка с предмет – „Зимно поддържане, снегопочистване и 
опесъчаване на общинска пътна мрежа в населените места на територията на община Две 
могили за зимен сезон 2018-2019 г.” със следните обособени позиции:  

Обособена позиция № 1: RSE 2004 – републиканска, общинска и вътрешна пътни 
мрежи в чертите на град Две могили: ул. „Гагарин” и южно от нея в град Две могили. 

Обособена позиция № 2: републиканска, общинска и вътрешна пътни мрежи в чертите 
на град Две могили от ОК 246,  северозападно от бул. „България” в границата с ул. „Христо 
Ботев” до ОК 40 - разклона за с. Обретеник. 

Обособена позиция № 3: републиканска, общинска и вътрешна пътни мрежи в чертите 
на град Две могили от ОК 413 - началото на стопанския двор до ОК 246 – ул. „Христо Ботев”. 

Обособена позиция № 4: републиканска пътна мрежа – част от бул. „България” и 
прилежаща вътрешна мрежа югоизточно от ж.п. линията. 

Обособена позиция № 5: RSE 3083 – общинска пътна мрежа и вътрешна мрежа за 
селата Пепелина и Широково.  

Обособена позиция № 6: RSE 1005 - общинска пътна мрежа и вътрешна мрежа за с. 
Батишница до границата със с. Бъзовец. 

Обособена позиция № 7 включва: RSE 1005 - общинска пътна мрежа и вътрешна мрежа 
за с. Бъзовец от границата със с. Батишница.  

Обособена позиция № 8: част от TGV 1137 - общинска пътна мрежа и вътрешна мрежа 
за с. Баниска. 

Обособена позиция № 9: RSE 2081 - общинска пътна мрежа и вътрешна мрежа за с. 
Помен. 

Обособена позиция № 10: част от TGV 1137 - общинска пътна мрежа и вътрешна 
мрежа за с. Могилино. 

Обособена позиция № 11: RSE 1082 - общинска пътна мрежа и вътрешна мрежа за с. 
Чилнов  

Обособена позиция № 12: вътрешна пътна мрежа с. Острица.  
Обособена позиция  № 13: вътрешна пътна мрежа с. Кацелово. 
Обособена позиция № 14: RSE 2080 - общинска пътна мрежа и вътрешна мрежа за с. 

Каран Върбовка.  
Обособена позиция № 15: RSE 2006+TGV 1137 - общинска пътна мрежа от разклона 

Баниска/Борово. 
Обособена позиция № 16: TGV 1137 от RSE 1082 - общинска пътна мрежа до разклона 

Баниска/Борово.  
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Обособена позиция № 17: опесъчаване на общинска, републиканска и вътрешна пътна 
мрежа на град Две могили (път ІV RSE 2004 от км. 0+00 до км. 3+0, път ІV RSE 3084 от км. 
0+00 до км. 4+9, път ІV RSE 1005 от км. 5+1 до км. 14+1, TGV1137 от км. 14+0 до км. 24+0, 
път ІV RSE 2006 от км. 4+8 до км. 28+0, път ІV RSE 2082 от км. 0+00 до км. 11+8, път ІV RSE 
1005 от км. 0+00 до км. 5+1, път ІV RSE 1082 от км. 0+00 до км. 7+9, път ІV RSE 3083 от км. 
0+00 до км. 1+4, път ІV RSE 1082 от км. 0+00 до км. 7+9). 
До края на месец октомври ще бъдат сключени договорите с участниците в 
снегопочистването. 

3. Подписан е Споразумителен протокол между АПИ в лицето на ОПУ - Русе и 
Община Две могили, за съвместно финансиране за поддържането на Републиканските пътища 
в чертите на град Две могили, като АПИ участва дялово във финансиране поддържането на 
платното /платната/ за движение, в т. ч. зимно поддържане на Републиканските пътища в 
границите на града със средства в размер на 26 119 лв., разпределени както следва: 

- Текущ ремонт и поддържане – 21 100,00 лв.; 
- Зимно поддържане – 5 019,00 лв. за 5,192 км. /III клас/ 

4. Доставени са инертни материали /пясък и сол/ по населените места от общината, 
разпределени по места. 

5. Актуализирани са списъците с хората на хемодиализа и родилки с термин на 
раждане до 30.03.2019 г.  

6. Училищата в община Две могили са обезпечени за закупуване на течни горива от 
държавна субсидия. На детските градини и ясли отоплението с газьол се финансира от местни 
приходи, като в края на бюджетната година 50 % от средствата се отчитат като просрочени 
задължения. Недостига държавната субсидия за отопление с газьол и в социалните заведения, 
като една част се дофинансира от местни приходи, а по-голямата част стои като неразплатени 
разходи. Тези просрочени задължения се увеличават всяка година. Крайно необходимо е 
изграждането на система с по-икономично гориво за отопление, чрез европейски проекти. 

7. Организацията и контрола за недопускане на неправилно паркирали моторни 
превозни средства се осъществява, чрез съдействието на РУП – Две могили, с цел осигуряване 
на нормални условия за работа на снегопочистващата техника. 

8. Със Заповед № 759/27.09.2018 г. на Кмета на Община Две могили е актуализиран 
състава на Общинския щаб за изпълнение на Общинския план за действие при бедствие в 
община Две могили. До 31.10.2018 г. ще бъде организирано съвещание на щаба, на което ще 
се анализират дейностите през изминалия сезон и допуснатите слабости, като се планират 
мероприятия по отстраняване на пропуските и подобряване координацията и 
взаимодействието при подготовката и реализацията на дейностите за осигуряване на 
нормални условия за живот и работа през зимен сезон 2018-2019 г. 

9. Със Заповед № 782/09.10.2018 г. на Кмета на Общината са вменени задължения на 
кметовете и кметските наместници на населените места от територията на общината, за 
предприемане на превантивни мерки за намаляване на последствията за населението при 
възникване на природно бедствие, наводнение, обилни снегонавявания, както и осигуряване 
на нормалното функциониране на инфраструктурата в населеното място. 

10. Със Заповед № 760/27.09.2018 г. на Кмета на Община Две могили е въведено 
отговорно дежурство от щатни членове на Общината за ръководство и отговорност при 
предотвратяване и отстраняване на последици от стихийни бедствия и аварии през зимния 
период, считано от 01.11.2018 г. до 31.03.2019 г., с възможност срокът да се променя при 
необходимост. 

11. Степенувани са пътищата от общинската пътна мрежа и приоритетните участъци за 
снегопочистване. Разработени са варианти за обходно движение по ОПМ в случай на тежки 
метеорологични условия с изключение на селата Баниска, Помен и Могилино, поради това, че 
е единствен път. 

12. Общината, съвместно с Български Червен Кръст и ръководството на ПГСС „К. А. 
Тимирязев” град Две могили има изграден център за настаняване на бедстващи хора 
/пътници/, който се помещава в една от сградите на училището. Сградите на кметствата по 
населените места също могат да се използват за временно настаняване при необходимост. 
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13. Община Две могили не разполага с тежка извличаща техника. В случай на закъсали 
транспортни средства по пътната мрежа ще се използва техника на снегопочистващите 
фирми. 

14. Зимното поддържане, снегопочистване и опесъчаване на общинската пътна мрежа в 
населените места на територията на община Две могили за зимен сезон 2017-2018 г. възлиза 
на 62 992,50 лв. без ДДС. Община Две могили няма неразплатени разходи за зимно 
поддържане на Общинска пътна мрежа за изминалия сезон.  

15. Извършена е проверка на маркировката по ОПМ като е констатирано, че в някои 
участъци е нарушена. Предстои опресняване на маркировката и изкърпване на повредени 
участъци от ОПМ. 

16. Премахнати са потенциално опасните дървета по ОПМ, като и към днешна дата се 
прави оглед и се работи по график в населените места от общината.  

Комисията по „Противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 
придобитото имущество, общинска собственост, сигурност, екология и други дейности” 
разгледа на свое заседание представената информация и излезе със становище тя да бъде 
приета. 

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

Комисията по „Земеделие, животновъдство и гори” също разгледа на свое заседание 
представената информация и аз мога само да допълня колегата г-н Марков, че за миналия 
зимен сезон Община Две могили няма неразплатени разходи за почистване. 

В разискванията по пета точка участие взеха: 
1. Байчо Георгиев – Общински съветник: 
Аз искам да обърна внимание на Кмета на Общината, когато завали сняг нека главната 

улица да се затваря, за да могат снегопочистващите машини да излизат и спокойно да 
почистват, защото при снеговалеж автомобилите, които преминават отъпкват снега и след 
това почистването става невъзможно. 

Освен това, автобусът сутрин, който извозва децата от село Кацелово идва в 7:00 часа 
сутринта, това означава, че в 6:00 часа снегопочистващата машина вече трябва да е започнала 
да почиства пътя. 

2. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 
Аз искам да обърна внимание на Кмета на Общината за премахване на опасните 

дървета, които са по пътните банкети. Знам, че сред тях има и защитени видове, но трябва да 
се вземат някакви мерки за отстраняването им. 

3. Мехмед Мехмедов – Общински съветник: 
Да се обърне внимание на двата изхода на Две могили, знам че се почистват от 

Областно пътно управление, но нека се акцентера върху тях. 
4. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 
Снегопочистващите машини чистят по цяла нощ, но когато има силен снеговалеж се 

изчаква той да спре и тогава да излязат. 
По отношение на това, което каза г-н Георгиев за спиране на движението, съгласен съм 

ще го имаме предвид за тази година. 
По отношение на опасните дървета, имаме организирани групи за почестване на 

банкетите, ще им обърна внимание и с моя заповед да бъдат премахнати и опасните дървета. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 277/12.10.2018 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 Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието 
му с общинска администрация във връзка с Решение № 672, взето на заседание на 
Общински съвет-Две могили с Протокол № 33/22.12.2017 г. и Докладна записка с вх. № 
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277 от 12.10.2018 г. след проведено явно гласуване с 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) 
гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 860 

  

1. Информация за готовността за почистване на Общинска пътна мрежа на община Две 
могили за зимен експлоатационен сезон 2018/2019 г. 

Приложение: Информация за готовността за почистване на Общинска пътна мрежа на 
община Две могили за зимен експлоатационен сезон 2018/2019 г. 
 

Шеста точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 278/15.10.2018 г., относно: Програма 

за развитието на читалищната дейност в община Две могили за 2019 година. 
По нея докладва:  
1. Светлозар Донев – председател на Комисията по „Образование, култура 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”: 

В съответствие с чл. 26а от Закона за народните читалища, председателите на 
народните читалища на територията на общината ежегодно представят на кмета предложения 
за своята дейност през следващата година. Кметът внася направените предложения в 
общинския съвет, който приема годишна Програма за развитие на читалищната дейност през 
следващата година. 

Направените от читалищата на територията на общината предложения са обобщени в 
„Програма за развитието на читалищната дейност в община Две могили през 2019 г.”, която 
ни е предложена за разглеждане и приемане. 

Предложената годишна програма ще се изпълнява от читалищата въз основа на 
финансово обезпечени договори, които ще бъдат сключени с кмета на общината.  

Субсидираната численост в бюджета за 2019 година е 16 щатни бройки. Прогнозната 
държавната субсидия се очаква да бъда в размер на 9 490 лева за бройка, което се ползва 
изключително и само за фонд работна заплата, разходи и за издръжка. 

Важно е да се отбележи, че програмата е отворен документ и по всяко време може да 
отпадат или да се допълват нови мероприятия. 

Становището на Комисията по „Образование, култура вероизповедания, символика, 
младежта, спорта и туризма” е предложената ни програма да бъде приета. 

Разисквания по шеста точка нямаше. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 278/15.10.2018 г. 

е явно, моля гласувайте. 
 

По шеста точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 26а., ал. 2 от 
Закона за народните читалища, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 12 и чл. 27, ал. 3 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация и чл. 3, ал. 2, т. 10 от Правилник № 
1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинска администрация и Докладна записка с вх. № 278 от 
15.10.2018 г. след проведено явно гласуване с 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа 
„Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 861 

  

1. Приема Програма за развитие на читалищната дейност в община Две могили за 2019 
година. 

2. Упълномощава кмета на община Две могили да предприеме необходимите действия 
за изпълнение решението на Общинския съвет. 

Приложение: Програма за развитие на читалищната дейност в община Две могили 
през 2019 година. 

 

 Седма точка от дневния ред: 
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Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 279/15.10.2018 г., относно: Приемане 
на Културен календар на Община Две могили за 2019 г. 

По нея докладва:  
1. Светлана Цветанова – 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 предложения ни за приемане Културен календар на 
Община Две могили за 2019 година. 

Културният календар на Община Две могили за 2019 г. е разпределен по мероприятия 
и месеци, обхващащ традиционни местни, регионални, национални и международни събития , 
дати и годишнини. Основни организатори са читалищата и училищата в Общината. Включени 
са станалите вече традиционни „Фестивал на етносите”; „Фолклорен фестивал Жива вода”; 
„Събор на хърцоите”; „Празник на плодородието” и „50 години от обявяването на град Две 
могили за град”. 

Становището на комисията е предложеният ни за приемане проект на Културен 
календар на Общината за 2019 година да бъде приет. 

В разискванията по седма точка участие взеха: 
1. Румен Марков – Общински съветник: 
Какво прави впечатление в самия Културен Календар – всяка година го приемаме, но 

тази година не виждам графа за финансовите средства, които осигуряват изпълнението на 
този Културен Календар. Това повдига моят въпрос към Кмета на Общината – защо тази 
година не са предвидени средствата за изпълнението на мероприятията заложени в Културния 
календар? 

2. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 
Наистина тази година средствата ги няма в таблицата по няколко причини – досега, 

както бяха залагани читалищата, считаха че това, което е заложено трябва да бъде изхарчено 
на момента. Тази година дадохме възможност на читалището в село Каран Върбовка по 
организацията на фестивала „Жива вода” с комитет, с помощ от страна на Общината и се 
получи така, че Общината финансира, Кметът на Каран Върбовка остава в страни, използван е 
само за работа, както и ние, а инициативният комитет решава как да изразходва отпуснатите 
средства. Чакахме близо два месеца, за да получин някаква план-сметка, за да отчетем тези 
средства. Постъпиха няколко предложения да не се дават така наготово финансови средства, 
за да могат и самите читалища да станат по-инициативни. Ето защо тази година залагаме на 
този вариант, парите да се отпускат след като мине самото мероприятие и се даде ясен отчет 
за какво са изразходине определените средства. 

3. Румен Марков – Общински съветник: 
Аз считам, че Общинският съвет трябва да бъде запознат с тези финансови средства, 

ето защо нека читалищата да бъдат поканени до края на м. ноември да представят 
финансовите си разчети за различните мероприятия, за да могат тези средства да бъдат 
гласувани при приемането на бюджета на Общината за идната година. 

4. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 
Трябва да се направи обща финансова рамка на Културния Календар, дори и да не е по 

отделните мероприятия. 
5. Байчо Георгиев – Общински съветник: 
Водещата роля в тази дейност е на читалищата, а не на Общината. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 279/15.10.2018 г. 

е явно, моля гласувайте. 
 

След приключване на разискванията по седма точка от дневния ред, Общинският 
съвет, на основание чл. 21, ал. 1 т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за 
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 
му с общинската администрация и Докладна записка с вх. № 279 от 15.10.2018 г. след 
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проведено поименно гласуване с 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) глас „Против” и 0 
(нула) гласа „Въздържал се”, прие 

 

РЕШЕНИЕ 
№ 862 

 

 1. Приема Културен календар на Община Две могили за 2019 г. 
  2. Упълномощава Кмета на Общината да предприеме необходимите действия за 
изпълнение на решението на Общински съвет. 

Приложение: Културен календар на Община Две могили за 2019 г.  
 

Осма точка от дневния ред: 
Докладна записка от Йордан Тодоров с вх. № 280/15.10.2018 г., относно: 

Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село Острица за периода 
01.10.2017 г. до 30.09.2018 г. и проблемите, които стоят пред него. 

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

Представена ни е информация за работата на Кмета на Кметство с. Острица, който 
беше подробно разгледан на заседание на комисията. 

Към 30.09.2017г. жителите с постоянен адрес в село Острица са 195 души, а с настоящ 
адрес са 260 души. 

За отчетния период данъците се събират в Кметството. До момента са събрани данък 
сгради от задължение 23 255 лв са сбрани 10 576 лв данък МПС от 5 990 лв. са събрани 3 474 
лв. 

Състоянието на пътната мрежа както и от предните годи не се е променило с нищо като 
цяло не е добро. Асфалтовата настилка от улиците е разбита. По проект на Общината бяха 
включени за ремонт следните улици:”Плиска”,”ВасилКоларов”,”Иван Вазов”,”Коста 
Момчилов”, но след преработка на проекта остана само улица „Васил Коларов”.През отчетния 
период бяха асфалтирани дупките по ул.”Митко Палаузов”. 

Личен лекар на  населението е д-р Брайков, който е с присъствен ден всеки петък, а 
всеки работен ден в здравния пункт е 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. Също така 4 
човека ползват и обществена трапезария. Тази форма на социална услуга е доказала своята 
ефективност през годините. 

Към тази дейност може да причислим и назначените 3 асистенти по програмата за хора 
с увреждания. Транспортното обслужване на населението се извършва от автобусни фирми от 
гр. Русе и гр. Две могили. Учениците-13 на брой се извозват от училищни автобуси до 
учебните заведения в гр. Две могили, а малките деца –2 броя до детската градина в село 
Кацелово. 

Енергийната мрежа в селото е част от националната електрическа система. Тя се 
обслужва от Енерго – про мрежа АД. През отчетния период се случиха много аварии при 
които се получиха много затруднения и много дни без ток.  

Уличното осветление неможе да  работи добре като за отремонтирането му е нужно 
съдействието на Енерго-про. 

Състоянието на ВиК 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 възтанови нанесените щети, но много трудно го прави. 

Далекосъобщенията се осъществават от изградените системи за сигнал от М-тел, 
Виваком, Кабелнет и др. Обслужването на сегашния етап е с добро качество на услугите. 

На територията на Кметството работят: един магазин за хранителни стоки и един 
ресторант. Поради потребността на населението тези магазини са достатъчни за техните 
нужди. 
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Земите на селото се обработват главно от двама арендатори-ЗП „ Стефан Маринов” и 
„Интертранс” – Тодор Тодоров, който се грижи и за зимното почистване на селото, а също 
така при необходимост помага с техника и хора. 

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

Разисквания по осма точка нямаше. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Йордан Тодоров с вх. № 280/15.10.2018 г. 

е явно, моля гласувайте. 
 

По осма точка от дневния ред, Общинският съвет, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 
във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, във връзка с Решение № 672 по Протокол № 33/22.12.2017 г. и Докладна 
записка с вх. № 280 от 15.10.2018 г. след проведено явно гласуване с 15 (петнадесет) гласа 
„За”, 0 (нула) глас „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 

 

РЕШЕНИЕ 
№ 863 

 

1. Приема за сведение Информация за дейността на Кмета на Кметство село Острица за 
периода 01.10.2017 г. до 30.09.2018 г. и проблемите, които стоят пред него. 

Приложение: Информация за дейността на Кмета на Кметство село Острица за 
периода 01.10.2017 г. до 30.09.2018 г. и проблемите, които стоят пред него. 

 

Девета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 281/15.10.2018 г., относно: 

Одобряване на разходите за командировки в страната на кмета на общината и Председателя 
на Общински съвет Две могили за периода от 01.07.2018 г. до 30.09.2018 г. 

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

Комисията разгледа на свое заседание постъпилата докладна записка, относно 
одобряване на разходите за командировки на Кметана Общината за периода от 01.07.2018 г. 
до 30.09.2018 г., които са в размер на 20 лева и излезе със становище предложеният ни проект 
на решение да бъде приет. 

Разисквания по девета точка нямаше. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 281/15.10.2018 г. 

е явно, моля гласувайте. 
 

По девета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 
във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл.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. № 281 от 15.10.2018 г. след проведено явно 
гласуване с 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 
„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 864 

  

1. Одобрява направените разходи за командировки за периода 01.07.2018 г до 
30.09.2018 година на Кмета на общината Божидар Димитров Борисов –  в размер на 20,00 
лв./Двадесет лева / както следва: 
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- Платежно нареждане  от 02.07.2018 г.         10.00 лева; 
- Платежно нареждане  от 11.07.2018 г.         10.00 лева; 
2. Председателят на Общински съвет Христина Димитрова Ефтимова за периода 

01.07.2018 г до 30.09.2018 г. няма направени разходи за командировки в страната. 
 

Десета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 282/15.10.2018 г., относно: 

Продажба на недвижим имот с идентификатор 20184.1.2941 по Кадастралната карта и 
кадастралните регистри в гр. Две могили. 

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”: 

Община Две могили е собственик на поземлен имот с идентификатор 20184.1.2941, 
представляващ „Дворно място”, с площ от 289 кв. м. В деловодството на Общината са 
постъпили 2 заявления с желание за закупуване на описания по-горе недвижим имот. 
Продажбата на недвижимия имот ще генерира приходи за община Две могили. 

Съгласно чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост „Продажбата на имоти и 
вещи – частна общинска собственост се извършва след решение на общински съвет от кмета 
на общината след провеждане на публичен търг или публичнооповестен конкурс”. Данъчната 
оценка на имота е в размер на 1 784.60 лева, пазарната оценка е в размер на 1 673.00 лева, 
Кметът на Общината ни предлага начална продажна цена да бъде определена сумата от 
5 000.00 лева без ДДС.  

Комисията по „Противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 
придобитото имущество, общинска собственост, сигурност, екология и други дейности” 
разгледа на свое заседание предложението и излезе със становище то да бъде прието. 

Разисквания по десета точка нямаше. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 282/15.10.2018 г. 

е поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 
 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 26.10.2018 година  
 

Относно: Продажба на недвижим имот с идентификатор 20184.1.2941 по 

Кадастралната карта и кадастралните регистри в гр. Две могили. 

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

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

 

По десета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 
във връзка 21, ал. 2 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, 53, ал. 1 
от Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – 
общинска собственост и Докладна записка с вх. № 282 от 15.10.2018 г. след проведено 
поименно гласуване с 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) 
гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 865 

  

1. Допълва т. 2, Раздел IV от Програма за управление и разпореждане с имоти 
общинска собственост за 2018 година със следният недвижим имот: поземлен имот с 
идентификатор 20184.1.2941 по КККР на гр. Две могили, представляващ „Дворно място”, с 
площ от 289 кв. м. при граници и съседи: север – 20184.1.481, изток – 20184.1.2758, юг – 
20184.1.2753 по Акт за частна общинска собственост № 4030 от 18.07.2018 г. 

2. Дава съгласие да бъде продаден чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване 
следният недвижим имот: поземлен имот с идентификатор 20184.1.2941 по КККР на гр. Две 
могили, представляващ „Дворно място”, с площ от 289 кв. м. при граници и съседи: север – 
20184.1.481, изток – 20184.1.2758, юг – 20184.1.2753 по Акт за частна общинска собственост 
№ 4030 от 18.07.2018 г. 

3. Данъчната оценка на недвижимият имот е 1 784.60 (хиляда седемстотин осемдесет и 
четири лева, 60) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка с изх. № 
6804000545/17.07.2018 г. на Община Две могили, а пазарната стойност, съгласно Експертна 
оценка на независим лицензиран оценител е 1 673.00 (хиляда шестотин седемдесет и три лева, 
00) лева без ДДС. Определя начална цена при провеждане на публичният търг в размер на 5 
000.00 (хиляда пет хиляди) лева без ДДС или 6 000.00 (шест хиляди) лева с ДДС. 

4. Възлага на Кмета на Община Две могили да проведе публичен търг с явно наддаване 
за продажба на описания в т. 1 от настоящото решение имот по реда на Наредба № 7 за реда 
на придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в 
Община Две могили и сключи договор с определеният за купувач. 
 

Единадесета точка от дневния ред: 
 Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 284/15.10.2018 г., относно: 
Закриване на Специализирано звено „Контрол и опазване на обществения ред и сигурност” в 
Община Две могили. 

По нея докладва:  
1. Галя Додева – член на Комисията по „Противодействие на корупцията и за 

отнемане на незаконно придобитото имущество, общинска собственост, сигурност, 

екология и други дейности”: 

 Комисията по „Противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 
придобитото имущество, общинска собственост, сигурност, екология и други дейности” 
разгледа на свое заседание настоящата докладна записка, касаеща закриване на 
Специализирано звено „Контрол и опазване на обществения ред и сигурност” в Община Две 
могили. 
 С Решение № 88 е приет Правилник № 3 за организацията, управлението и 
дейността на Специализирано звено „Контрол и опазване на обществения ред и сигурност” 
към Община Две могили, създадено като общинско предприятие по реда на чл. 52 от 
Закона за общинската собственост. То притежава Лиценз № 2337/31.12.2012 г. за 
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извършване на охранителна дейност, съгласно чл. 5, ал. 1, т. 5 от отменения Закон за 
частната охранителна дейност – самоохрана на имущество на търговци или юридически 
лица, издаден от Главна дирекция „Национална полиция” в Министерство на вътрешните 
работи. 

Тяхно задължение е да охраняват имуществото на общината и на други юридически 
и физически лица от повреди, унищожаване, кражби и присвоявания, извършване на 
проверки по сигнали, оплаквания и жалби. В изпълнение на своите задължения те съставят 
актове и фишове по реда на Закона за административните нарушения и наказания за 
установяване на административни нарушения. Служителите на звеното оказват 
превантивна дейност и за предотвратяване на стихийни бедствия, аварии и катастрофи. 

С Решение № 653 по Протокол № 32/24.11.2017 г. на Общински съвет – Две могили 
е променен численият състав на СЗ „КООРС” от 7 /седем/ на 4 /четири/ служители, като 
при необходимост звеното може да привлича нещатни сътрудници. Структурата включва: 
ръководител – 1 бр. и служители – 3 бр. 

В новоприетия Закон за частната охранителна дейност  /§ 4, т. 2/  е посочено, че 
лице с издаден лиценз по чл. 5, ал. 1, 3 – 5 от отменения Закон за частната охранителна 
дейност в 6-месечен срок от влизането в сила на този закон удостоверява, че извършваната 
от него частна охранителна дейност отговаря на минималните изисквания, предвидени в 
Раздел II на закона.  

Тъй като контролните функции на звеното са насочени основно по спазване на 
нормативните актове, приети от Общински съвет и опазване на обществения ред, считам, 
че то не следва да попада в приложното поле на Закона за частната охранителна дейност, 
т.е. не се налага лицензиране по този закон. 

Становището на комисията е предложеният ни проект на решение да бъде приет. 
В разискванията по единадесета точка участие взеха: 
1. Николай Христов – Общински съветник: 
Вземането на това решение е изключително трудно и аз лично ще гласувам „Против”. 

Мотивите ми са следните – лицензирането започна още в мандата на г-н Драгомир Дамянов, 
продължи в моя мандат и сега закриваме нещо, което е работещо и което е добро. Преди 
няколко заседания отчетохме дейността на звеното КООРС и там всичко беше много добре. 
Има няколко въпроса, които възникват при приемането на това решение – какво се случва със 
служителите на КООРС; какво се случва с лицето, което разнася призовките, това е 
изключително важно за Общината; лицензирането на звеното ще отнеме не повече от 5 000 
лева, което не е за опазване на обществения ред, а за охрана на общинското имущество, т.е. 
наред с това се вършеха и други неща в полза на полицията и т.н. Ето защо ние трябва да 
търсим начини да запазим дейността на това звено, а не да го закриваме. 

2. Байчо Георгиев – Общински съветник: 
Работата на звеното КООРС е въз основа на Закона за частната охранителна дейност. 

Предходния месец в Народното събрание беше внесен законопроект за допълнение на Закона 
за местното самоуправление и местната администрация, което предвижда към Общините да 
бъдат създадени звена, които да имат задължението да следат спазването на нормативната 
уредба в общината, издаването на актовете, изпълнението на решенията и др., т.е. поне това 
което аз чух по телевизията функциите на звеното КООРС да преминат към местното 
самоуправление, така че по този начин ще бъдем освободени от издаването на тези лицензи. 

3. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 
Трябва да се оптимизира структурата на общинска администрация след приемането на 

този законопроект и аз съм убеден, че досегашните служители на звеното няма да останат без 
работа. 

4. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 
През моя живот доста често ми се е налагало да участвам в комисии по съкращаване на 

лица и повярвайте ми това е едно много тежко и трудно решение и за мен. 
Звеното КООРС е създадено през 2008-2009 година, но тогава то е било по съвсем 

други предназначения – охрана на земеделски земи, от което е имало приходи и основното им 
задължение за следене на прилагането на правилниците и наредбите на Общината. През 
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последните три години, знаете служителите на КООРС бяха 7 човека и за да няма съкращения 
някои продаваха билети на пещерата, други изпратихме на автогарата. В началото на моя 
мандат имаше разговори това звено да поеме отново охраната на земеделските земи на 
земеделските производители и кооперациите в общината, но така или иначе те вече имаха 
сключени договори с охранителна фирма. 

С приемането на този проектозакон очаквам поне да има и някакво финансово 
обезпечаване, за да можем и ние това звено към общината да го финансираме. 

 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 284/15.10.2018 г. 

е явно, моля гласувайте. 
 

След приключване на разискванията по единадесета точка от дневния ред, 
Общинският съвет на основание чл. 52, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската 
собственост, чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за 
организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието 
му с общинска администрация и Докладна записка с вх. № 284 от 15.10.2018 г. след 
проведено явно гласуване с 14 (четиринадесет) гласа „За”, 1 (един) глас „Против” и 0 
(нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 866 

  

 1. Закрива Специализирано звено „Контрол и опазване на обществения ред и 
сигурност” в Община Две могили. 
 2. Трудовите правоотношения със служителите ще бъдат уредени, съгласно чл. 328, ал. 
1, т. 1 от Кодекса на труда. 
 3. Възлага на Кмета на Община Две могили да изпълни решението на Общински съвет 
– Две могили. 
 

Дванадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 285/15.10.2018 г., относно: Промени 

по бюджета на Община Две могили към 01.11.2018 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 някои промени по бюджета на Община Две могили в разходната 
част и в инвестиционната програма. С наше решение е одобрена промяна в инвестиционната 
програма на общината за закупуването на стоматологичен стол и машина за 5 200 лв. 
Стойността се оказа по-висока и са необходими още 1 580 лв. Необходимите средства ще се 
осигурят от намаляване стойността на обект „Изграждане на покрит паркинг”. Това е 
предложението на Кмета на Общината. 
 Комисията по „Бюджет и финанси” разгледа на свое заседание предложения ни проект 
на решение и излезе със становище средствата от § 5206 – „Изграждане на инфраструктурни 
обекти”, сумата от 6 620 лева да бъде прехвърлена в § 5205 – „Придобиване на стопански 
инвентар”. Средствата, които се съберат да бъдат използвани за закупуването на този стол. 

В разискванията по дванадесета 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. № 285/15.10.2018 г. 

е поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 
 

С П И С Ъ К 

на 
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общинските съветници, гласували поименно на 26.10.2018 година  
 

Относно: Промени по бюджета на Община Две могили към 01.11.2018 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 отсъства   
13. Светлана Йорданова Цветанова +   
14. Светлозар Милчев Донев +   
15. Севгюл Садулова Юмерова +   
16. Стефан Димитров Стефанов отсъства   
17. Христина Димитрова Ефтимова +   
 Общо: 15   

 

След приключване на разискванията по дванадесета 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. № 285 от 15.10.2018 г. след проведено поименно гласуване с 15 
(петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 867 

  

1. Променя бюджета на община Две могили към 01.11.2018 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 01.11.2018 г.  

 

 Тринадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 287/18.10.2018 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Габриела Христова Иванова  за раждане на 
първо дете – Елиан Меркан Етямов. 

По нея докладва:  
1. Димитър Димитров – секретар на Комисията по „Здравеопазване и социални 

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

Разисквания по тринадесета точка нямаше. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 287/18.10.2018 г. 

е явно, моля гласувайте. 
 

По тринадесета точка от дневния ред, Общинският съвет, на основание чл. 21, ал. 
1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация във връзка с 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. № 287 от 18.10.2018 г. след проведено явно гласуване с 15 
(петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) глас „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 

 

РЕШЕНИЕ 
№ 868 

 

1. Отпуска на Габриела Христова Иванова, живееща в село Батишница, община Две 
могили ул. „Васил Левски” № 1, еднократна финансова помощ в размер на 200,00 (двеста) 
лева, за раждане на първо дете – Елиан Меркан Етямов, роден на 16.06.2018 г. 

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

 

 Четиринадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Румен Манолов Марков с вх. № 291/23.10.2018 г., относно: 

Приемане на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за 
установяване на конфликт на интереси в Общински съвет – Две могили. 

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”: 

Тези Вътрешни правила уреждат организацията и редът за извършване на проверка на 
декларациите, които следва да подадат Кметовете на кметства в Община Две могили и 
Представители на Община Две могили в органите на управление или контрол на търговски 
дружества с общинско участие в капитала, съгласно Закона за противодействие на корупцията 
и отнемане на незаконно придобитото имущество /ЗПКОНПИ/ и за установяване на конфликт 
на интереси. 

С тези правилата се уреждат също и работата на шеста комисията в нашия Общински 
съвет. 

В изпълнение на закона и съответната наредба, на Общинският съвет, на председателят 
на съвета, на шеста комисия и нейния председател са вменени определени задължения, 
посочени в чл. 2 – 5 от тези Вътрешни правила. 

Правилата предвиждат, всеки, който разполага с данни за корупционно нарушение 
или за конфликт на интереси да може да подаде сигнал до постоянната комисия, който следа 
да съдържа точно определена структура. Посочено е, че анонимни сигнали не се разглеждат 
и не се препращат по компетентност. 
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В отделен раздел е разгледан реда за подаване, съхраняване, обработка на данни и 
унищожаване  на декларациите. 

Трябва да се знае, че всички декларации се подават по образци на хартиен и електронен 
носител, като се съхраняват в каса и не се изнасят извън помещението на Общинския съвет. 
Предвидено е, до 20 дни преди изтичане на срок за подаване на декларация, който е известен 
на съответното задължено лице да се връчва напомнително писмо за задължението, подписано 
от председателя на ОС и председателя на комисията. Задължените лица имат право до един 
месец от подаването на декларацията, по собствена инициатива да направят промени в нея. 

Всички декларации ще се вписват в регистър, който ще бъда на хартиен и електронен 
носител. Регистърът ще бъде публичен и ще се публикува на сайта на Общината, в раздела: 
Общински съвет. Достъп до декларациите, съответно до информацията по тях, която не е 
публикувана е ограничен. 

Данните в регистъра по отношение на задължено лице с прекратено правоотношение 
или изгубило качеството – заемащо публична длъжност“ се заличават до един месец от 
настъпване на съответния факт. 

В друг раздел е посочен реда за извършване на проверка на декларациите. 
Трябва да се има предвид, че в срок до един месец  от изтичането на сроковете за 

подаване на декларациите, шеста комисия следва да изготви доклад до председателя на 
Общинския съвет за неподадените в срок декларации. След изтичане на този срок, комисията 
извършва проверка за съответствие и достоверност на съдържанието на декларациите, при 
наличие на определени основания. 

При наличие на основание и въз основа на доклад на председателя на шеста комисията 
или определен от него член, комисията следва да приеме решение за образуване на проверка на 
декларациите на съответното лице, която трябва да приключи до два месеца от образуването и. 
Посочен е обхвата на тази проверка. 
 Ако бъде констатирано несъответствие между декларираните факти и информацията, 
която е получена в хода на проверката, комисията уведомява писмено лицето, подало 
декларацията, като указва в какво се състои констатираното несъответствие и му дава 14-
дневен срок от получаване на уведомлението за отстраняване на непълнотите и грешките в 
декларираните обстоятелства. Ако задълженото лице не направи това, комисията приключва 
проверката си с приемане на решение за несъответствие. 

Ако пък не бъде констатирано несъответствие, проверката на декларациите приключва 
с приемане на решение за съответствие. 
 Решението на комисията връчва на заинтересованото лице и се изпраща на 
председателя на Общинския съвет за сведение. Това решение подлежи на оспорване от 
заинтересованото лице по реда на АПК в 14-дневен срок от връчването му пред  
Административен съд – Русе. 
 Ако установеното несъответствие е над 5 000 лв., с влязло в сила решение се изпраща на 
Националната агенция по приходите за предприемане на действия по реда на Данъчно-
осигурителния процесуален кодекс.  

Комисията извършва по определен ред, още проверка за съответствие и достоверност на 
съдържанието на декларациите за несъвместимост на задължените лица, при наличие на 
определени в Правилата основания: 

 В следващ раздел е разгледан реда по предотвратяване и установяване на конфликт на 
интереси. Когато с влязъл в сила акт е установен конфликт на интереси, освобождаването от 
заеманата длъжност се осъществява по ред, предвиден в съответния закон. А  когато влезлият 
в сила акт, с който е установен конфликт на интереси по отношение на кмет на кметство, се 
съобщава и на съответната Общинска избирателна комисия. 
 Становището на шеста комисия е тези Вътрешни правила да бъдат приети. 

Разисквания по четиринадесета точка нямаше. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Румен Марков с вх. № 291/23.10.2018 г. е 

явно, моля гласувайте. 
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По четиринадесета точка от дневния ред, Общинският съвет, на основание чл. 21, 
ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 10, 
във връзка с §3 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за 
организацията и реда за извършване на проверка на декларации и за установяване на 
конфликт на интереси и Докладна записка с вх. № 291 от 23.10.2018 г. след проведено 
явно гласуване с 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) глас „Против” и 0 (нула) гласа 
„Въздържал се”, прие 

 

РЕШЕНИЕ 
№ 869 

 

1. Приема Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за 
установяване на конфликт на интереси в Общински съвет – Две могили, съгласно текста, 
приложен към настоящото решение и неразделна част от него. 

Приложение: Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и 
за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет – Две могили 

 

Препис от решението да се изпрати на председателя на Общинския съвет и 

председателя и членовете на постоянната комисия за предотвратяване и установяване на 

конфликт на интереси, както и на служителя в звеното по чл. 29а от ЗМСМА за сведение и 

изпълнение. 
 

 Петнадесета точка от дневния ред: 
Изказвания, питания, становища и предложения от граждани.    

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, искам да Ве съобщя, че в Общинския съвет е входирана подписка от 189 

жители на град Две могили, коато ще Ви зачета: 
„Ние жителите на Община Две могили сериозно сме притеснени от факта, че спортът в 

нашата Община е табу и Вие скъпи Управници искате да заличите една традиция от 
поколения – футболният клуб. 

Ние искаме в днешната ера на модерни технологии децата ни да имат възможност да 
спортуват. 

Все пак сме родители и искаме най-доброто за децата си. 
Все пак сме съвестни данъкоплатци и искаме най-доброто за Общината си. 
Апелираме в най-близко време да бъдат предприети необходимите мерки и се вземе 

окончателно решение за финансирането на спорта в Община Две могили.” 
Аз искам да кажа на гражданите на Община Две могили, че общинските съветници 

никога не са оставали безучастни по отношение на развитието на спорта в Общината, не само 
на футболния клуб, но и на другите спортове в Общината и социалните дейности. Това са 
перата с най-малко средства, но общинските съветници никога не са били безучастни при 
разрешаването на тези проблеми. Акта на дарение е инфивидуален и който има желание би 
могъл да го направи, но да виним цяла институция – Общински съвет, мисля че не е толкова 
редно. 

Въпреки всичко аз съм горда, че най-накрая в Община Две могили се появиха будни 
граждани, които изказаха своята гражданска позиция, за което аз лично им благодаря. 

Нека всички граждани да знаят, че сред нас има общински съветник, който е дарил 
1 000 лева на футболни клуб. 

Мехмед Чолаков – Общински съветник: 
Спортът никога не е бил табу нито за Община Две могили, нито за Общинския съвет. 

Всички ние правим всичко възможно спортът да се развива. Без притеснение и нескромност 
ще обявя, че ето аз съм дарил 1 000 лева за футбола, и не само. Дарил съм и за издаване на 
книги и за други спортове в Общината, хайде да видим колко хора ще последват моя пример, 
защото нали всички сте съпричастни със случващото се в областта на спорта. 

Айдън Карамехмедов – Общински съветник: 
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При учредяването на новия футболен клуб, на което присъствах, за съжаление тогава 
едва събрахме 7 човека с нас заедно, за да може да учредим клуба. Тази подписка от 189 
човека е жалка. 

Николай Христов – Общински съветник: 
В русенските детски школи навсякъде се заплаща, никъде не е безплатно обучението 

на децата, на треньорите. Ето защо участието на родителите не е маловажно. 
 

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

Забележка: Списъците с резултатите от проведеното поименно гласуване по точки 4, 
10 и 12 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 …..11.2018 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) 


