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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 
 

№ 46 
 

Днес, 28 декември 2018 година, в 9.00 часа, в конферентната зала на Община Две 
могили, започна четиридесет и шестото редовно заседание на VІI – мия Общински съвет – Две 
могили. 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет:  
На заседанието на Общинския съвет от общо 17 (седемнадесет) общински съветника, 

присъстват 16 (шестнадесет). 
Отсъства 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; Мариета Петрова – секретар на 
Общината; служители от Общинска администрация; кметове на кметства. 
  

Стефан Димитров – 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. № 310/14.11.2018 г., относно: 
Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за поддържане и 
осигуряване на обществения ред, опазване на собствеността и чистотата на територията на 
община Две могили 

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

и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

2. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 317#1/19.11.2018 г., относно: 
Приемане на план-сметка за разходите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на 
битови отпадъци и поддържане на териториите за обществено ползване за 2019 г. 

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

3. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 332/07.12.2018 г., относно: 
Информация за сключени договори за извършване на услуга с личен труд в Община Две 
могили, основания и постигнати резултати за периода от месец Януари 2018 г. – до месец 
Ноември 2018 г. 

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

и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

4. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 337/11.12.2018 г., относно: 
Застраховане на имоти – частна общинска собственост. 
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Докладва: Мехмед Чолаков – член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

                    Мехмед Мехмедов – секретар на Комисията по „Противодействие на 

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

сигурност, екология и други дейности”. 

5. Докладна записка от Ивайло Пенев с вх. № 341/14.12.2018 г., относно: 
Определяне размера на платения годишен отпуск и допълнителното възнаграждение за 
придобит стаж и опит на Председателя на Общински съвет – Две могили, съгласно чл. 26 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация. 

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

6. Докладна записка от Стефан Димитров с вх. № 342/14.12.2018 г., относно: 
Приемане на График за провеждане на редовните заседания на Общински съвет – Две могили 
през 2019 година. 

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

7. Докладна записка от Стефан Димитров с вх. № 343/14.12.2018 г., относно: 
Приемане на График за изготвяне и представяне на програми, планове, доклади, отчети и 
информации на редовните заседания на Общински съвет – Две могили през 2019 година. 

Докладва: Айдън Карамехмедов – член на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

8. Докладна записка от Стефан Димитров с вх. № 344/14.12.2018 г., относно: 
Изменение на Решения на Общински съвет Две могили. 

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

и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

9. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 347/17.12.2018 г., относно: 
Информация за резултатите от участието на Община Две могили през 2018 г. в проекти по 
различните оперативни програми. 

Докладва: Христина Ефтимова – председател на Комисията по „Бюджет и 

финанси”. 

10. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 348/17.12.2018 г., относно: 
Продажба на недвижим имот частна общинска собственост - дворно място с разположена в 
него двуетажна масивна жилищна сграда „Дом на специалиста“ в с. Могилино. 

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

животновъдство и гори”. 

11. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 349/17.12.2018 г., относно: 
Актуализация на индикативния годишен разчет за сметките за средствата от Европейския 
съюз за 2018 година. 

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

12. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 351/18.12.2018 г., относно: 
Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на 
обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД-Русе по повод приемане на Допълнително 
споразумение към Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и 
съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги в сила от 
01.01.2016 г.  

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

13. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 352/18.12.2018 г., относно: 
Предоставяне безвъзмездно за управление на движима вещ – Лек автомобил „Форд Транзит”, 
с рег. № Р 6178 ВХ за нуждите на Кметство село Кацелово. 

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

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

екология и други дейности”. 

14. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 354/19.12.2018 г., относно: 
Подпомагане на деца с изявени дарби на територията на община Две могили за 2018 г. 
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Докладва: Светлозар Донев – председател на Комисията по „Образование, култура 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

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

 15. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 355/19.12.2018 г., относно: 
Спортен календар за 2019 г. на Община Две могили.  

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

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

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

16. Докладна записка от Стефан Димитров с вх. № 356/20.12.2018 г., относно: 
Върнато за ново разглеждане наше Решение № 871 по Протокол № 44/30.11.2018 г.  

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

17. Докладна записка от Стефан Димитров с вх. № 357/20.12.2018 г., относно: 
Върнато за ново разглеждане наше Решение № 876 по Протокол № 44/30.11.2018 г.  

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

18 Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 358/20.12.2018 г., относно: 
Издаване на запис на заповед от Община Две могили в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ 
авансово плащане по договор № 18/07/2/0/00109 от дата: 09.03.2018 г. по подмярка 7.2 на 
мярка 7 за Проект „Рехабилитация  и реконструкция на участъци от общински пътища: RSE 
1082, TGV 1137, RSE2004, в Община Две Могили“ сключен между Община Две могили и ДФ 
„Земеделие”. 

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

19 Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 359/20.12.2018 г., относно: 
Издаване на запис на заповед от Община Две могили в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ 
финансиране на разходи за ДДС към заявка за авансово плащане по Договор № 
18/07/2/0/00109 от 09.03.2018г. по подмярка 7.2 на мярка 7 за Проект „Рехабилитация  и 
реконструкция на участъци от общински пътища: RSE 1082, TGV 1137, RSE2004, в Община 
Две Могили“ сключен между Община Две могили и ДФ „Земеделие”. 

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

20. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 336/11.12.2018 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Теолина Атанасова Христова за раждане на 
първо дете – Александър Владиславов Христов. 

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

социални дейности”. 

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

21. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 345/14.12.2018 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Георги Линков Гаврагатов, живеещ в град Две 
могили на улица „Неофит Бозвели” № 5. 

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

дейности”. 

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

Първа точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 310/14.11.2018 г., относно: Приемане 

на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за поддържане и осигуряване на 
обществения ред, опазване на собствеността и чистотата на територията на община Две 
могили. 

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

В деловодството на Общински съвет – Две могили е постъпил Протест от Андрей 
Ангелов – прокурор в Окръжна прокуратура Русе до Административен съд – Русе срещу 
разпоредба на Наредба № 3 за поддържане и осигуряване на обществения ред, опазване на 
собствеността и чистотата на територията на община Две могили. Протестирана е 
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разпоредбата на чл. 40, ал. 3 от Наредбата: „За явно маловажни случаи на нарушения на 
настоящата наредба, установени при извършването им, лицата по чл. 41 налагат на място, 
срещу квитанция, глоба до 20 лева”, която противоречи на разпоредбите на чл. 39, ал. 1 и ал. 2 
от Закона за административните нарушения и наказания. Причините, които налагат 
приемането на измененията са, че в разпоредбата на чл. 39, ал. 1 от Закона за 
административните нарушения и наказания е посочено, че с глоба, но не повече от 10 лева се 
наказват явно маловажните случаи на административни нарушения, когато размера на глобата 
е предвиден в закон или указ. В протестираната разпоредба на чл. 40, ал. 3 от Наредба №3 за 
поддържане и осигуряване на обществения ред, опазване на собствеността и чистотата на 
територията на община Две могили е записано, че за явно маловажни случаи на нарушения се 
налага глоба в размер до 20.00 лева. Така установения размер в Наредбата надхвърля горната 
граница, установена в чл. 39, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания. 
Разпоредбата на подзаконовия нормативен акт – Наредба №3 на Общински съвет противоречи 
на нормативен акт от по-горна степен, какъвто е Закона за административните нарушения и 
наказания, което налага привеждането на разпоредбата на чл. 40, ал. 3 в съответствие с чл. 39, 
ал. 1 от ЗАНН. С приемане на измененията на чл. 40, ал. 3 от Наредба № 3 за поддържане и 
осигуряване на обществения ред, опазване на собствеността и чистотата на територията на 
община Две могили се очаква постигане на съответствие на разпоредбите на подзаконовия 
нормативен акт с актове от по-висока степен. 

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

Разисквания по първа точка нямаше. 
 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 310/14.11.2018 г. 

е явно, моля гласувайте. 
 

По първа точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 2 във 
връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и 
чл. 4, ал. 1 във връзка с чл. 94 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация във връзка с чл. 10, ал. 2 от Закона за нормативните актове и Докладна 
записка с вх. № 310 от 14.11.2018 г. след проведено явно гласуване с 16 (шестнадесет) 
гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 894   

1. Приема Наредба за изменение на Наредба № 3 за поддържане и осигуряване на 
обществения ред, опазване на собствеността и чистотата на територията на община Две 
могили: 

§ 1. В чл. 40 се прави следното изменение:  
1. В ал. 3 текста „……глоба до 20 лева” се заменя с текста „…………..глоба до 10 

лева”. 
§ 2. Заключителна разпоредба: 
1. Разпоредбите на § 1 влизат в сила от 01.01.2019 г. 
 

Втора точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 317#1/19.11.2018 г., относно: 

Приемане на план-сметка за разходите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на 
битови отпадъци и поддържане на териториите за обществено ползване за 2019 г. 

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

При изготвяне на план-сметката за разходите по сметосъбиране, сметоизвозване, 
обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на териториите за обществено ползване за 
2019 г. е взето предвид следното: анализ на направените разходи в предходни години; 
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проектите на бюджет 2019 г. на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити; 
транспортиране на битовите отпадъци до депото в град Бяла след като бъде завършено 
регионалното депо; липсата на програми за временна заетост или предлагане на такива за 
малко бройки и за кратко време; увеличаване на разходите за ликвидиране на 
нерегламентираните сметища; сметосъбирането и сметоизвозването до края на месец март 
2019 г. ще се извършва по същия начин както и през 2018 г.; след края на месец март 
сметосъбирането ще се осъществява с наш автомобил и с предоставен такъв от РСУО, а 
сметоизвозването ще се осъществява в Регионално депо гр. Бяла; от м. декември 2018 г. 
започва погасяването на безлихвения заем за реализиране на проект «РСУО – регион Борово – 
площадка за сепарираща и компостираща инсталации» от ПУДООС. 

Разходите за дейност „Сметосъбиране и сметоизвозване” са планирани като дейност, 
изпълнявана от общината. Предвидени са средства за работни заплати и осигуровки на 
шофьори на сметосъбирачни машини и на общи работници на същите, като сме имали 
предвид новия размер на минималната работна заплата, размера на възнаграждението за 
придобит трудов стаж и професионален опит и размера на осигурителните вноски. Планирани 
са средства за материали, горива, външни услуги, текущи ремонти, данъци, застраховка 
„Гражданска отговорност”, винетки и на сметосъбирачните машини.  

Разходите за дейност „Поддържане на депо” са предвидени на база планираното 
количество битови отпадъци – 2800 тона, за периода от м. декември 2018 г. до м. ноември 
2019 г. включително. Те включват 26320 лв. разходи за депонирането на отпадъците, на база 
сега действащата цена от 9,40 на тон, 5264 лв. разходи за ДДС, 9800 лв. отчисления по чл. 60 
от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ и157200 лв. отчисления по чл. 64 от същия 
закон.  За осъществяване на проект „Доизграждане на регионална система за управление на 
отпадъци в регион Борово /Бяла, област Русе/ и довеждаща инфраструктура за външни връзки 
на площадката с републиканската пътна мрежа и мрежите на техническата инфраструктура“ 
през 2017 г. е изтеглен безлихвен заем от ПУДООС с отложено плащане от една година и срок 
на погасяване 25 месеца. Погасителната вноска се разпределя между общините на база брой 
жители по настоящ адрес. Делът за погасяване от община Две могили е 331022 лв., като 
247229 лв. ще се погасят от отчисленията по чл. 64 от ЗУО, а остатъкът от 83793 лв.  с 
бюджетни средства. С цел да разпределим тежестта на плащанията по заема, предвиждаме в 
бюджета за 2019 г. да погасим 42000 лв.  

Разпределение на разходите за сметосъбиране и сметоизвозване и поддържане на депо 
по населени места е направено на база обем на ползваните съдове. 

При планиране на разходите по дейност „Поддържане на територии за обществено 
ползване” сме взели предвид предложенията на кметствата. Средствата за работна заплата са 
съобразени с новия размер на минималната работна заплата, с промените в размера на 
възнагражденията придобит трудов стаж и професионален опит и размера на осигурителните 
вноски. Ново е намаляването на една бройка от дейност „Чистота” град Две могили. 
Предложението е със свои работници общината и кметствата да поддържат териториите за 
обществено ползване, без ползването на външни фирми. 

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. 
 

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

317#1/19.11.2018 г. е поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 
 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 28.12.2018 година  
 

Относно: Приемане на план-сметка за разходите по сметосъбиране, сметоизвозване, 

обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на териториите за обществено ползване 

за 2019 г. 

№ ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ Г Л А С У В А Л 
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„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 +   
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. 66, ал. 3, т. 2 от Закона за местните данъци и такси, чл. 3, ал. 2, т.1 от 
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация и чл. 11, ал. 3 от Наредба № 5 за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите, предоставени 
на физически и юридически лица на територията на Община Две могили и Докладна 
записка с вх. № 317#1 от 19.11.2018 г. след проведено поименно гласуване с 16 
(шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 895 

 

 1. Приема план-сметка за разходите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на 
битови отпадъци и поддържане на териториите за обществено ползване за 2019 г. 

 
Населени 

места 

Общо 
разходи 

за 
чистота 

Разходи в това число 
Сметосъбиране 

и 
сметоизвозване 

Обезвреждане  
на отпадъци 

в депа 

Поддържане 
на места за 

общ.ползване 
Две могили 202 788 89 548 17 353 95 887 
Батишница 38 306 8 461 1 595 28 250 
Баниска 51 604 11 234 2 024 38 346 
Могилино 29 110 6 314 1 190 21 606 
Помен 34 088 7 451 1 405 25 232 
Бъзовец 39 430 9 471 1 786 28 173 
Чилнов 37 721 7 325 1 381 29 015 
Кацелово 41 674 9 345 1 762 30 567 
Острица 32 561 6 314 1 190 25 057 
Каран Върбовка 38 236 6 441 1 214 30 581 
Широково 16 019 3 421 645 11 953 
Пепелина 4 000 2 861 539 600 
Погасителна вноска по 
безлихвен заем от 
ПУДООС 

 
42 000 

  
42 000 

 



 7

Отчисления по чл. 60 
от ЗУО 

9 800  9 800 
 

 

Отчисления по чл. 64 
от ЗУО 

157 200  157 200 
 

 

Всичко: 774 537 168 186 241 084 365 267 
 

Трета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 332/07.12.2018 г., относно: 

Информация за сключени договори за извършване на услуга с личен труд в Община Две 
могили, основания и постигнати резултати за периода от месец Януари 2018 г. – до месец 
Ноември 2018 г. 

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 сключените 
договори за извършване на услуги с личен труд в Община Две могили, основания и 
постигнати резултати за периода от месец Януари 2018 г. до месец Ноември 2018 г. 

Основанията за сключване на договори за извършване на услуги с личен труд са от 
различно естество. Община Две могили сключва договори при необходимост, когато работата 
не може да бъде изпълнена от служители и специалисти на Общинска администрация в 
Община Две могили. Всички дейности, за които са сключени договори за извършване на 
услуги с личен труд са изпълнени качествено и в срок. Постигнат е очакваният резултат. 

В Община Две могили за този период са сключени общо шестдесет и осем броя 
граждански договора на двадесет и пет броя лица на обща стойност от 16 313.47 лева. 

Становището на комисията е предложеният ни проект на решение да бъде приет. 
Разисквания по трета точка нямаше. 
 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 332/07.12.2018 г. 

е явно, моля гласувайте. 
 

По трета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23  
във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация и Докладна записка с вх. № 332 от 07.12.2018 г. след проведено явно 
гласуване с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 
„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 896   

1. Приема за сведение Информация за сключените договори за извършване на услуги с 
личен труд в Община Две могили, основания и постигнати резултати за периода от месец 
Януари 2018 г. – до месец Ноември 2018 г. включително. 

 

Четвърта точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 337/11.12.2018 г., относно: 

Застраховане на имоти – частна общинска собственост. 
По нея докладва:  
1. Мехмед Чолаков – член на Комисията по „Бюджет и финанси”: 

Съгласно чл. 9, ал. 1 от Закона за общинската собственост, общините задължително 
застраховат всички застроени имоти – публична общинска собственост, а ал. 2 изисква 
Общинският съвет да определи имотите – частна общинска собственост, които подлежат на 
задължително застраховане. 
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В проекта на списък на имотите – частна общинска собственост, които да бъдат 
застраховани през 2019 г. задължително са включени такива, които по начин на ползване и 
сега продължават да имат публичен характер: читалища и звена на общинска бюджетна 
издръжка. Предложението е обектите да се застраховат по балансовата стойност, но само за 
сградите. 

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

2. Мехмед Мехмедов – секретар 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” също 
разгледа предложението на свое заседание и излезе със становище то да бъде прието. 

Разисквания по четвърта точка нямаше. 
 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 337/11.12.2018 г. 

е поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 
 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 28.12.2018 година  
 

Относно: Застраховане на имоти – частна общинска собственост. 

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

СЕ” 
1. Айдън Сабриев Карамехмедов +   
2. Байчо Петров Георгиев +   
3. Велко Иванов Иванов +   
4. Галя Миткова Додева +   
5. Георги Валентинов Георгиев  +   
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 +   
17. Христина Димитрова Ефтимова +   
 Общо: 16   

 

По четвърта точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 
8 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 3, ал. 2, т. 2 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, чл. 9, ал. 2 от Закона за общинската собственост и Докладна записка с 
вх. № 337 от 11.12.2018 г. след проведено поименно гласуване с 16 (шестнадесет) гласа 
„За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 897   
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1. Определя списък на имотите – частна общинска собственост, които подлежат на 
задължително застраховане за 2019 г. 
 2. Възлага на Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите действия за 
изпълнение на решението, както и при необходимост да предлага за утвърждаване промени в 
списъка по т. 1. 

 

Пета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Ивайло Пенев с вх. № 341/14.12.2018 г., относно: Определяне 

размера на платения годишен отпуск и допълнителното възнаграждение за придобит стаж и 
опит на Председателя на Общински съвет – Две могили, съгласно чл. 26 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация. 

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

Предложена ни е за разглеждане докладна записка, която има за цел да приемем 
решение, с което да определим размера на платения годишен отпуск и на допълнителното 
възнаграждение за придобит стаж и опит на Председателя на Общинския съвет, съгласно чл. 
26 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 121, ал. 2 от 
Правилника ни, приет с Решение № 5 по Протокол № 2/24.11.2015 г.  

С Решение № 891 по Протокол № 44/30.11.2018 г. избрахме за Председател на 
Общинския съвет – Стефан Димитров Стефанов, поради което е внесена и за разглеждане тази 
докладна записка. 
 Съгласно чл. 155, ал. 4 от Кодекса на труда, размера на платения годишен отпуск не 
може да бъде по-малък от 20 работни дни. За някои категории работници и служители, в 
зависимост от характера на работата им, Министерският съвет, с Наредбата за работното 
време, почивките и отпуските е приел, че те имат право на удължен платен годишен отпуск. 
Такъв е случая с кмета на общината, който има право на удължен платен годишен отпуск в 
размер на 30 работни дни. 

Съгласно чл. 156, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда, за работа при ненормиран работен 
ден, работникът или служителят има право на допълнителен платен годишен отпуск, който не 
може да бъде по-малък от 5 работни дни. Кметът на общината ползва 12 работни дни 
допълнителен платен годишен отпуск. 

Съгласно чл. 121, ал. 1 от нашия Правилник, Председателят на общинския съвет 
работи в него пет дни седмично, по осем часа, което означава, че размера на платения и на 
допълнително платения годишен отпуск, който той ще ползва следва да бъдат в размер на 100 
(сто) % от определените дни. 

 

По отношение размера на допълнителното месечно възнаграждение за придобит стаж и 
опит на Председателя на Общинския съвет, процентът не може да бъде по-малък от 0.6. 
Кметът на Общината получава 1 % 

Към момента от представените документи е видно, че общият стаж и опит на 
настоящия Председател на Общинския съвет е в размер на 37 години 8 месеца и 1 ден.  

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

Разисквания по пета точка нямаше. 
 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Ивайло Пенев с вх. № 341/14.12.2018 г. е 

явно, моля гласувайте. 
 

По пета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 26, ал. 3, т. 2 
във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и чл. 121, ал. 4, т. 2 във връзка с ал. 1, 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. № 341 от 
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14.12.2018 г. след проведено явно гласуване с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа 
„Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 898 

  

1. Председателят на Общински съвет – Две могили ползва: 
1.1. Платен годишен отпуск в размер на 30 работни дни, от които – Стефан Димитров 

Стефанов – 30 работни дни. 
1.2. Допълнителен платен годишен отпуск в размер на 12 работни дни, от които – 

Стефан Димитров Стефанов – 12 работни дни. 
1.3. 1 % допълнителното месечно възнаграждение върху основното, което ще получава. 
2. На Стефан Димитров Стефанов се признава към 01 декември 2018 г. стаж и опит, 

сходен с дейността му на Председател на Общинския съвет в размер на 37 години 8 месеца и 1 
ден. 

3. Решението влиза в сила от 01 декември 2018 г. 
4. Упълномощава Кмета на Общината да сведе настоящото решение до знанието на 

заинтересованите лица в общинската администрация. 
 

Шеста точка от дневния ред: 
Докладна записка от Стефан Димитров с вх. № 342/14.12.2018 г., относно: 

Приемане на График за провеждане на редовните заседания на Общински съвет – Две могили 
през 2019 година. 

По нея докладва:  
1. Байчо Георгиев – член 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 предложения ни за приемане График за 
провеждане на редовните заседания на Общински съвет – Две могили през 2019 година. 

С оглед предстоящите местни избори през 2019 година, които се предполага да бъдат 
проведени през м. октомври, предлагам и графикът да бъде до м. август 2019 г., след което се 
излиза в предизборна кампания и ако се налага тогава Общинският съвмет може да се събира 
и да взема решения. 

Разисквания по шеста точка нямаше. 
 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Стефан Димитров с вх. № 342/14.12.2018 

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 във връзка с чл. 54, ал. 1 и 84, ал. 1 от Правилник № 1 
за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с вх. № 342 от 
14.12.2018 г. след проведено явно гласуване с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа 
„Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 899 

  

1. Приема График за провеждане на редовните заседания на Общински съвет – Две 
могили през 2019 година, както следва: 

 

№ Дата на 
редовното 
заседание 

Краен срок за 
представяне  

на Докладните 
включително 

Резервна дата за 
заседание 

Краен срок за 
представяне на 
Докладните за 

резервната дата 
1. 18.01.2019 г. 07.01.2019 г. 25.01.2019 г. 14.01.2019 г. 
2. 15.02.2019 г. 04.02.2019 г. 22.02.2019 г. 11.02.2019 г. 
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3. 22.03.2019 г. 11.03.2019 г. 29.03.2019 г. 18.03.2019 г. 
4. 19.04.2019 г. 08.04.2019 г. - - 
5. 24.05.2019 г. 13.05.2019 г. 31.05.2019 г. 20.05.2019 г.  
6. 21.06.2019 г. 10.06.2019 г. 28.06.2019 г. 17.06.2019 г. 
7. 19.07.2019 г. 08.07.2019 г. 26.07.2019 г. 15.07.2019 г. 
8. 16.08.2019 г. 05.08.2019 г. 23.08.2019 г. 12.08.2019 г. 

 

2. Промяна на датите за редовните заседания на Общинския съвет, може да се прави от 
Председателския съвет, ако са налице важни обстоятелства – лоши метеорологични условия, 
обявени с ПМС работни дни за почивни и други, които не се определят изрично. 

3. Редовно заседание на Общинския съвет може да не се провежда през месеца ако 
липсват материали за разглеждане или тези, които са предоставени не са ограничени със срок 
за вземане на съответното решение. 

4. Упълномощава Кмета на Общината да запознае служителите от Общинската 
администрация с настоящото решение. 

 

 Седма точка от дневния ред: 
Докладна записка от Стефан Димитров с вх. № 343/14.12.2018 г., относно: 

Приемане на График за изготвяне и представяне на програми, планове, доклади, отчети и 
информации на редовните заседания на Общински съвет – Две могили през 2019 година. 

По нея докладва:  
1. Айдън Карамехмедов – член 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 предложения за приемане График за изготвяне 
и представяне на програми, планове, доклади, отчети и информации на редовните заседания 
на Общински съвет – Две могили през 2019 година и поради същата причина предлагаме той 
да бъде изготвен до м. август 2019 година, като от м. септември до края на годината по 
възможност да бъдат разгледани и останалите отчети и информации, които не са включени до 
м. август. 

Разисквания по седма точка нямаше. 
 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Стефан Димитров с вх. № 343/14.12.2018 

г. е явно, моля гласувайте. 
 

По седма точка от дневния ред, Общинският съвет, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 
във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24, от Правилник № 1 за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация и Докладна записка с вх. № 343 от 14.12.2018 г. след проведено явно 
гласуване с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) глас „Против” и 0 (нула) гласа 
„Въздържал се”, прие 

 

РЕШЕНИЕ 
№ 900 

 

1. Приема График за изготвяне и представяне на програми, планове, доклади, отчети и 
информации на редовните заседания на Общински съвет – Две могили през 2019 година, 
както следва: 

№ Дата на 
заседанието 

Представяне на отчети и информации на 
редовните заседания на Общински съвет – 

Две могили през 2019 година 

Отговаря 

1. 18.01.2019 г. 
25.01.2019 г. 

1. Отчет за дейността на Местната комисия за 
борба с противообществените прояви на 
малолетните и непълнолетните в Община Две 

Кмет община 
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могили през 2018 г. 
  2. Приемане на Годишна програма за 

управление и разпореждане с имоти общинска 
собственост за 2019 г. 

Кмет община 

  3. Приемане на бюджета на Община Две 
могили за 2019 година. 

Кмет община 

  4. Информация за работата на общинската 
администрация по административното 
обслужване на физическите и юридическите 
лица през 2018 г. 

Кмет община 

  5. Отчет за изпълнение на решенията на 
Общинския съвет за второто шестмесечие на 
2018 г. 

Кмет община 

  6. Отчет за развитието на спорта в Община Две 
могили през 2018 г. и перспективите за 
развитието му в Община Две могили за 2019 г. 

Кмет община 

  7. Информация за дейността на ОП 
«Обществено хранене» за второто полугодие 
на 2018 година 

Управител  
ОП 

  8. Годишен отчет за изпълнение на Програмата 
за управление на Община Две могили за 
мандат 2015 – 2019 г. за 2018 г. 

 

  9. Отчет за изпълнение на Общинския план за 
младежта за 2018 г. 

Кмет община 

  10. Приемане на Общински план за младежта 
за 2019 г. 

Кмет община 

    
2. 15.02.2019 г. 

22.02.2019 г. 
1. Отчет за изпълнение на плана за действие на 
Община Две могили в изпълнение на 
Областната стратегия за интегриране на 
българските граждани от ромски произход и 
други граждани в уязвимо социално 
положение, живеещи в сходна на ромите 
ситуация за 2018 г.  

Кмет община 

  2. Одобряване на тригодишна бюджетна 
прогноза за период 2020 – 2022 година. 

Кмет община 

  3. Информация за спазването на транспортната 
схема в Община Две могили през 2018 г. 

Кмет община 

  4. Отчет за изпълнение бюджета на Общинския 
съвет през 2018 година 

Председетел Общ. 
съвет 

  5. Даване на съгласие за ползване на 
общинските мери и пасища за отглеждане на 
животни. 

Кмет община 

  6. Приемане на Общинска стратегия за 
подкрепа за личностно развитие на децата и 
учениците в Община Две могили за 2019 – 
2020 година. 

Кмет община 

  7. Приемане на Годишен план за дейностите по 
подкрепа на личностното развитие в Община 
Две могили за 2019 г. 

Кмет община 

    
3. 22.03.2019 г. 

29.03.2019 г. 
 

1. Отчет за състоянието на обществения ред и 
противодействие на престъпността на 
територията на Община Две могили през 2018 

Началник 
РПУ 
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година. 
  2. Отчет за дейността на Кмета на Кметство 

село Чилнов през последната година и 
проблемите, които той среща при изпълнение 
на задълженията си.  

Кмет кметство 

  3. Доклади на Читалищата в Община Две 
могили за осъществените читалищни дейности 
и изразходваните от бюджета средства през 
предходната година в изпълнение на 
Програмата за развитие на читалищната 
дейност през 2018 г.  

Председател 
Читалищно 

настоятелство 

  4. Отчет за изпълнение на Актуализираната 
програма за управление на дейностите по 
отпадъците на Община Две могили за 2018 
година и изпълнение на Програмата за 
опазване на околната среда през 2018 г.. 

Кмет община 

  5. Годишен Доклад за изпълнението на 
Общинския план за развитие на Община Две 
могили за 2018 г. 

Кмет община 

  6. Отчет за изпълнението на Програмата за 
развитието на туризма на територията на 
Община Две могили за 2018 г. и перспективи 
за 2019 г. 

Кмет община 

  7. Приемане на Програма за развитието на 
туризма на територията на Община Две могили 
за 2019 г.  

Кмет община 

  8. Отчет за изпълнение на Общинската 
програма за установяване на контрола върху 
кучешката популация на територията на 
община Две могили, област Русе  

Кмет община 

    
4. 19.04.2019 г. 1. Отчет за изпълнение на Общинската 

програма за закрила на детето за 2018 г. и 
Приемане на Общинска програма за закрила на 
детето за 2019 г. 

Председател 
комисия 

  2. Отчет за изпълнение на Общинската 
стратегия за развитие на социални услуги в 
Община Две могили през 2018 г. 

Кмет община 

  3. Отчет за дейността на Кмета на Кметство 
село Баниска през последната година и 
проблемите, които той среща при изпълнение 
на задълженията си. 

Кмет кметство 

  4. Информация за дейността на финансовия 
контрольор през 2018 г. 

Кмет община 

    
5. 24.05.2019 г. 

31.05.2019 г. 
 

1. Отчет за дейността на Кмета на Кметство 
село Бъзовец през последната година и 
проблемите, които той среща при изпълнение 
на задълженията си. 

Кмет кметство 

  2. Информация за дейността на „Център за 
обществена подкрепа” град Две могили. 

Управител 
ЦОП 

  3. Осигуряване на дърва за огрев на общински 
и обществени учреждения за отоплителен 
сезин 2019 – 2020 г. и определяне на продажна 

Кмет община 
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цена на дърва за огрев за населението на 
Община Две могили. 

  4. Информация за резултатите от дейността в 
ДЯ „Радост”, град Две могили за периода от 
месец септември 2018 г. до месец май 2019 
година. 

Управител 
ДЯ 

  5. Отчет за състоянието на общинската 
собственост в Община Две могили и 
резултатите от нейното управление по видове 
и категория обекти. 

Кмет община 

    
6. 21.06.2019 г. 

28.06.2019 г. 
1. Отчет за дейността на обществения 
посредник, действащ на територията на 
Община Две могили за първото полугодие на 
2019 г. 

Обществен 
посредник 

  2. Отчет за дейността на Кмета на Кметство 
село Кацелово през последната година и 
проблемите, които той среща при изпълнение 
на задълженията си. 

Кмет кметство 

  3. Информация за резултатите от дейността в 
ДГ „Св.св. Кирил и Методий”, град Две 
могили през учебната 2018-2019 г. и 
проблемите, които стоят пред нея. 

Директор 
ДГ 

  4. Информация за резултатите от дейността в 
ДГ „Първи юни”, село Баниска през учебната 
2018-2019 г. и проблемите, които стоят пред 
нея. 

Директор 
ДГ 

  5. Отчет за дейността на Общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация за периода от 
01.11.2018 г. – 31.05.2019 г.  

Председетел Общ. 
съвет 

    
7. 19.07.2019 г. 

26.07.2019 г. 
1. Отчет за изпълнение на решенията на 
Общинския съвет за първото шестмесечие на 
2019 г. 

Кмет община 

  2. Отчет за 2018 г. за дейността на отдел 
«УТС» в Община Две могили. 

Кмет община 

  3. Отчет за дейността на Кметски наместник на 
село Каран Върбовка през последната година и 
проблемите, които той среща при изпълнение 
на задълженията си. 

Кметски 
наместник 

  4. Информация за резултатите от дейността в 
СУ „Св.св. Кирил и Методий”, град Две 
могили през учебната 2018-2019 г. и 
проблемите, които стоят пред него. 

Директор 
СУ 

  5. Информация за резултатите от дейността в 
ОУ „Христо Ботев”, село Баниска през 
учебната 2018- 2019 г. и проблемите, които 
стоят пред него. 

Директор 
ОУ 

  6. Информация за резултатите от дейността в 
ПГСС „К. А. Тимирязев”, град Две могили 
през учебната 2018-2019 г. и проблемите, 
които стоят пред него. 

Директор 
ПГСС 

  7. Отчет за резултатите от дейността в Директор 
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ЦПЛРИСКИОНИС „Д-р Пангелов”, град Две 
могили през учебната 2018-2019 г. и 
проблемите, които стоят пред него. 

ЦПЛРИСКИОНИС 

  8. Отчет за дейността на Кметски наместник 
село Пепелина през последната година и 
проблемите, които той среща при изпълнение 
на задълженията си. 

Кмет община 

  9. Отчет за дейността на Кмета на Кметство 
село Острица през последната година и 
проблемите, които той среща при изпълнение 
на задълженията си. 

Кмет кметство 

    
8. 16.08.2019 г. 

23.08.2019 г. 
1. Отчет за изпълнение бюджета на Общинския 
съвет през първото полугодие на 2019 година 

Председетел Общ. 
съвет 

  2. Отчет за дейността на Кмета на Кметство 
село Помен през последната година и 
проблемите, които той среща при изпълнение 
на задълженията си. 

Кмет на кметство 

  3. Отчет за дейността на Сдружение с 
обществена полезна дейност „Обединен 
спортен клуб по тенис на маса, плуване, 
бадмингтон, петанка – Две могили”. 

Кмет община 

  4. Информация за дейността на Общинско 
предприятие „Обществено хранене” за първото 
полугодие на 2019 г. 

Управител 
ОП 

  5. Утвърждаване на щатни бройки, маломерни 
и слети паралелки в сектор „Образование” за 
учебната 2019/2020 г. на територията на 
Община Две могили 

Кмет община 

  6. Отчет за дейността на Кмета на Кметство 
село Могилино през последната година и 
проблемите, които той среща при изпълнение 
на задълженията си. 

Кмет кметство 

  7. Отчет за дейността на Кметски наместник 
село Широково през последната година и 
проблемите, които той среща при изпълнение 
на задълженията си. 

Кмет община 

    
2. За периода от месец СЕПТЕМВРИ 2019 г. до края на мандата ни, да бъдат 

разгледани по възможност още: 
 1. Информация за дейността на „Защитено жилище за 

лица с умствена изостаналост” в село Могилино. 
Управител 

 
  2. Информация за състоянието, обезпечеността от 

индивидуални средства за защита и готовността на 
Постоянната комисия за защита на населението от 
бедствия, аварии и катастрафи в община Две могили. 

Кмет 
община 

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

Управител 
 

  4. Информация за готовността за почистване на 
общинската пътна мрежа на Община Две могили за 
зимния период. 

Кмет 
община 

 5. Приемане на план за ползване на дървесина в 
Община Две могили за 2020 г. и определяне начина 

Кмет 
община 
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на ползване на дървесината 
  6. Приемане на Годишна програма за развитие на 

читалищната дейност на Община Две могили за 2020 
г. 

Кмет 
община 

  7. Приемане на Културен Календар на Община Две 
могили за 2020 г. 

Кмет 
община 

  8. Информация за работата на Отдел „Местни данъци 
и такси” в общинска администрация град Две могили. 

Кмет 
община 

 9. Информация за сключените договори в община Две 
могили, основания и постигнати резултати 

Кмет 
община 

  10. Приемане на спортен календар на Община Две 
могили за 2020 г. 

Кмет 
община 

  11. Отчет за дейността на Сдружение с обществена 
полезна дейност „ФК Филип Тотю” за 2019 г. и 
перспективи за развитие през 2020 г. 

Кмет 
община 

  12. Отчет за дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация за периода от 01.06.2019 г. – 
31.10.2019 г.  

Председетел 
Общ. съвет 

 13. Информация за резултатите от участието на 
Община Две могили през 2018 г. в Проекти по 
различните оперативни програми. 

Кмет 
община 

2. Приетият График не ограничава възможността да бъдат предлагани за разглеждане 
от Общинския съвет и други отчети и информации. 

3. Упълномощава Кмета на Общината да запознае служителите от Общинската 
администрация с настоящото решение и организира неговото изпълнение. 
 

Осма точка от дневния ред: 
Докладна записка от Стефан Димитров с вх. № 344/14.12.2018 г., относно: 

Изменение на Решения на Общински съвет Две могили. 
По нея докладва:  
1. Георги Георгиев – секретар на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

С Решение № 891 по Протокол № 44/30.11.2018 г., прието с 15 гласа „За” избрахме 
Стефан Димитров Стефанов за Председател на Общинския съвет. 

Това налага приемането на решения, с които да изменим предходни наши решения за 
определяне на представител в различните сдружения, а именно: определяне на наш 
представител в Областния съвет за развитие на Област Русе; за делегат в Общото събрание на 
Националното сдружение на общините в Република България, както и да бъде избран за член 
на Местната комисия към Националния компенсационен жилищен фонд. Становището на 
комисията е предложените решения да бъдет приети. 

Разисквания по осма точка нямаше. 
 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Стефан Димитров с вх. № 344/14.12.2018 

г. е поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 
 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 28.12.2018 година  
 

Относно: Изменение на т. 1 от Решение № 15 по Протокол № 2/24.11.2015 г., изм. с 

Решение № 386 по Протокол № 19/28.10.2016 г., изм. с Решение № 650 по Протокол № 

31/27.10.2017 г. 

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

 

По осма точка от дневния ред, Общинският съвет, на основание чл. 21, ал. 1, т. 15 
във връзка с чл. 27, ал. 3 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 3, ал. 2, т. 7 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация във връзка с чл. 3, ал. 2, т. 2 от Закона за областните съвети за развитие, 
чл. 62, ал. 3, пр. 2 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие и 
Докладна записка с вх. № 344 от 14.12.2018 г. след проведено поименно гласуване с 16 
(шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) глас „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 

 

РЕШЕНИЕ 
№ 901 

 

1. Изменя т. 1 от Решение № 15 по Протокол № 2/24.11.2015 г., изм. с Решение № 386 
по Протокол № 19/28.10.2016 г., изм. с Решение № 650 по Протокол № 31/27.10.2017 г., с 
което Общинския съвет определя за свой представител в Областния съвет за развитие на 
Област Русе, като на мястото на Христина Димитрова Ефтимова избира Стефан Димитров 
Стефанов, считано от 01.12.2018 г. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 28.12.2018 година  
 

Относно: Изменение на Решение № 16 по Протокол № 2/24.11.2015 г., изм. с Решение 

№ 387 по Протокол № 19/28.10.2016 г., изм. с Решение № 651 по Протокол № 31/27.10.2017 г. 

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

СЕ” 
1. Айдън Сабриев Карамехмедов +   
2. Байчо Петров Георгиев +   
3. Велко Иванов Иванов +   
4. Галя Миткова Додева +   
5. Георги Валентинов Георгиев  +   
6. Димитър Петров Димитров +   
7. Ивайло Пенев Иванов  +   
8. Мехмед Руждиев Мехмедов  +   
9. Мехмед Селманов Чолаков +   
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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 +   
17. Христина Димитрова Ефтимова +   
 Общо: 16   

 

Общинският съвет, на основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 12, ал. 2 и чл. 27, ал. 1 от 
Устава на Националното сдружение на общините на Република България и Докладна 
записка с вх. № 344 от 14.12.2018 г. след проведено поименно гласуване с 16 
(шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) глас „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 

 

РЕШЕНИЕ 
№ 902 

 

1. Изменя Решение № 16 по Протокол № 2/24.11.2015 г., изм. с Решение № 387 по 
Протокол № 19/28.10.2016 г., изм. с Решение № 651 по Протокол № 31/27.10.2017 г. с което се 
определят делегати в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република 
България  като: 

1.1. На мястото на Христина Димитрова Ефтимова в подт. 1.2 и подт. 2.2., избира 
Стефан Димитров Стефанов, считано от 01.12.2018 г. 

2. Т. 2.2. отпада.  
 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 28.12.2018 година  
 

Относно: Изменение на т. 1 Решение № 35 по Протокол № 3/04.12.2015 г., изм. с 

Решение № 388 по Протокол № 19/28.10.2016 г., изм. с Решение № 652 по Протокол № 

31/27.10.2017 г. 

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

СЕ” 
1. Айдън Сабриев Карамехмедов +   
2. Байчо Петров Георгиев +   
3. Велко Иванов Иванов +   
4. Галя Миткова Додева +   
5. Георги Валентинов Георгиев  +   
6. Димитър Петров Димитров +   
7. Ивайло Пенев Иванов  +   
8. Мехмед Руждиев Мехмедов  +   
9. Мехмед Селманов Чолаков +   
10. Николай Христов Христов +   
11. Румен Манолов Марков +   
12. Румен Стефанов Драков отсъства   
13. Светлана Йорданова Цветанова +   
14. Светлозар Милчев Донев +   
15. Севгюл Садулова Юмерова +   
16. Стефан Димитров Стефанов +   
17. Христина Димитрова Ефтимова +   
 Общо: 16   
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Общинският съвет, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 и ал. 5 
от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 16 от 
Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация, чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане 
правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове във връзка с чл. 16 от 
Правилника за прилагане на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни 
жилищноспестовни влогове и Докладна записка с вх. № 344 от 14.12.2018 г. след 
проведено поименно гласуване с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) глас „Против” и 0 
(нула) гласа „Въздържал се”, прие 

 

РЕШЕНИЕ 
№ 903 

 

1. Изменя т. 1 Решение № 35 по Протокол № 3/04.12.2015 г., изм. с Решение № 388 по 
Протокол № 19/28.10.2016 г., изм. с Решение № 652 по Протокол № 31/27.10.2017 г., в което 
се избира състав на Местна комисия към Националния компенсационен жилищен фонд, като 
на мястото на Христина Димитрова Ефтимова избира Стефан Димитров Стефанов, считано от 
01.12.2018 г. 

 

Девета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 347/17.12.2018 г., относно: 

Информация за резултатите от участието на Община Две могили през 2018 г. в проекти по 
различните оперативни програми. 

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

Комисията по „Бюджет и финанси” разгледа на свое заседание представената 
Информация за резултатите от участието на Община Две могили през 2018 г. в проекти по 
различните оперативни програми. Информацията е доста обширна и систематизирана. 

№ 
НАИМЕНОВАНИЕ НА 

ПРОЕКТА 
ОПИСАНИЕ НА 

ПРОЕКТА 

СТОЙНОСТ 
НА 

ПРОЕКТА 

ИЗТОЧНИК НА 
ФИНАНСИРАНЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИ 

1. 

„Основен ремонт на 
санитарни възли в сгради с 
идентификатори 
20184.1.755.1 и 20184.1.755.2 
на СУ „Св. Св. Кирил и 
Методий“ гр. Две могили, 
община Две могили, област 
Русе“ 

С изпълнението на проекта е 
възобновено безопасното 
функциопниране на 
помещенията (санитарни 
възли) и са повишени 
хигиенните условия.  

124 401,89 лв. 

Проект „Красива 
България” към МТСП 

 
 Община Две могили 

2. Проект „Горска аптека“ 

Проекта се осъществи в  
централната сграда на ДГ „Св. 
Св. Кирил и Методий” гр. Две 
могили, като целта е 
превръщане на двора на 
детската градина в природна 
среда за обучение, труд, спорт 
и игра на открито, чрез 
оборудване на екозона в двора  
и монтиране на  детски 
съоръжения за игра. 

4 999,76 лв. 

Предприятие за 
управление на 
дейностите по 

опазване на околната 
среда (ПУДООС) 

3. Проект „Посланици на 
природата“ 

Проекта се реализира във 
филиала  на детската градина в 
село Кацелово. Целта е 
почистване, залесяване и 
озеленяване на дворното 
пространство и създаване на 
кът за обучение и игра на 
открито. 

4 954,80 лв. 

Предприятие за 
управление на 
дейностите по 

опазване на околната 
среда (ПУДООС) 
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В ПРОЦЕС НА РЕАЛИЗАЦИЯ 

1. „Осигуряване на топъл обяд 
2016-2019 г.”  

Периода на изпълнение на 
проекта е от 15.09.2016 г. до 
30.04.2017 г.  
Услугата ползват 50 
потребителя, като целевата 
група е: 
• Лица и семейства на месечно 

подпомагане по реда и 
условията на чл. 9 от 
Правилника за прилагане на 
Закона за социално 
подпомагане; 

• Лица с доказана липса на 
доходи и близки, които да се 
грижат за тях, установено от 
съответната дирекция 
„Социално подпомагане“; 

• Самотно живеещи лица и 
семейства, които немогат да 
се издържат чрез 
имуществото си или труда си 
и получаващи минимални 
пенсии – за осигурителен 
стаж и възраст; за 
инвалидност, наследствени 
пенсии, пенсии, несвързани с 
трудова дейност;  

• Скитащи и бездомни деца и 
лица; 

• Лица от уязвими групи – 
граждани на трети страни, по 
смисъла на § 1., т.17 от 
Допълнителни разпоредби от 
Закона за убежището и 
бежанците. 

Подадено е искане за 
увеличаване броя на 
потребителите и удължаване 
срока на предоставената 
услуга. Сключено е 
допълнително споразумение, 
като броя на лицата е увеличен 
от 50 на 70 потребителя, а 
срока е удължен до 31.12.2019 
г. 

19860,50 лв. 
Бюджета на 

проекта е 
увеличен на 

158 254,25 лв. 
считано от 

01.05.2017 г. 

Оперативна програма 
за храни и/или основно 

материално 
подпомагане от Фонд 

за европейско 
подпомагане на най-
нуждаещите се лица 

2. „Звено за социални услуги в 
Община Две могили” 

Общата цел на проекта е да се 
подобри качеството на живот и 
на достъпа до интегрирани 
социални услуги за социално 
включване, включително и 
здравни на хора с увреждания 
и хора над 65 г. в 
невъзможност за 
самообслужване, както и 
предоставяне на възможности 
за връщане на реалния пазар на 
труда на лицата, които полагат 
грижи за близките си с 
увреждания.  
От 01 октомври 2017 г. е 
сключено споразумение между 
Агенция за социално 

497 293,31 лв. 
 
 
 
 
 
 

69 195,00 лв. по 
ПМС № 137 

от 05.07.2017г. 
 
 

312 761,00 лв. 
по ПМС № 332 
от 22.12.2017г. 

Министерство на труда 
и социалната политика 
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подпомагане и Община Две 
могили във връзка с 
Постановление № 
137/05.07.2017 г. за 
удължаване срока на 
социалната услуга до 31 
декември 2017 г. 
През м. декември 2017 г. е 
сключено ново споразумение 
между Агенция за социално 
подпомагане и Община Две 
могили във връзка с 
изпълнение на ПМС № 
332/22.12.2017 г. със срок до 
31.12.2018 г. 
Към настоящия момент по 
програмата се обгрижват 80 
потребителя от 62 лични 
асистенти/домашни 
помощници. 

3. 

„Доизграждане на 
регионална система за 
управление на отпадъците на 
регион Борово (Бяла, област 
Русе) и довеждаща 
инфрасруктуря за външни 
връзки на площадката с 
републиканската пътна 
инфраструктура и мрежите 
на техническата 
инфраструктура“ 
 
 
 
 
„РСУО – регион Борово 
(Бяла, област Русе) – 
площадка за сепарираща и 
компостираща инсталации“ 

Целта на проекта е 
изграждането на необходимата 
инфраструктура за 
екологосъобразното 
обезвреждане на цялото 
количество битови отпадъци, 
генерирани на територията на 
регион Борово, обхващащ 
Борово, Бяла, Две могили, 
Опака, Полски Тръмбеш и 
Ценово.  
С Решение № Р-7/11.08.2017 г. 
Община Бяла открива 
процедура за избор на 
изпълнител на обществена 
поръчка с предмет: 
„Доизграждане на Регионална 
система за управление на 
отпадъците в регион Борово 
(Бяла, област Русе) и 
довеждаща инфраструктура за 
външни връзки на площадката 
с републиканската пътна 
мрежа и мрежите на 
техническата инфраструктура“ 
по 3 обособени позиции:  

• Обособена позиция № 
1: „Доизграждане на 
Регионална система за 
управление на отпадъците в 
регион Борово (Бяла, област 
Русе)“. 

• Обособена позиция № 
2: „Доизграждане на 
довеждаща инфраструктура за 
външни връзки на площадката 
на Регионалната система за 
управление на отпадъците за 
регион Борово (Бяла, област 
Русе) с републиканската пътна 
мрежа и мрежите на 
техническата 
инфраструктура”. 

• Обособена позиция № 
3 „Доставка и монтаж на 

2 962 860,87 лв. 
БФП (за първи 

етап) от 
ПУДООС 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 999 988,32 лв. 
безлихвен заем 

и 
1 692 104.08 лв. 

от общините 
(включени в 

РСУО) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 938 200,18 лв. 
БФП (за втори 

етап) от 
ПУДООС 

 
 
 
 

Предприятие за 
управление на 
дейностите по 

опазване на околната 
среда (ПУДООС) 
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машини, съоръжения и 
мобилно експлоатационно 
оборудване за Регионалната 
система за управление на 
отпадъците за регион Борово 
(Бяла, област Русе)“. 
И по трите обособени 
позиции има сключени 
договори за изпълнение. 
- Във връзка реализацията на 
проекта на заседание УС на 
ПУДООС е приел на Община 
Бяла да бъде отпусната 
безвъзмездна помощ в размер 
на 2 962 860,87 лв. с ДДС за 
финансиране на първи етап от 
проект „Доизграждане на 
регионална система за 
управление на отпадъците на 
регион Борово (Бяла, област 
Русе) и довеждаща 
инфрасруктуря за външни 
връзки на площадката с 
републиканската пътна 
инфраструктура и мрежите на 
техническата 
инфраструктура“. 
- На заседание от 10.09.2018 
г.  УС на ПУДООС е приел на 
Община Бяла да бъде 
отпусната безвъзмездна 
финансова помощ в размер на 
2 938 200,18 лв. с ДДС за 
втори етап на финансиране на 
проект „Доизграждане на 
Регионална система за 
управление на отпадъците за 
регион Борово (Бяла, област 
Русе) и довеждаща 
инфраструктура за външни 
връзки на площадката с 
републиканската пътна мрежа 
и мрежите на техническата 
инфраструктура“. 
Очаква се строителството на 
обекта да приключи по 
график до края на 2018 г. 

На общо събрание на РСУО за 
регион Борово /Бяла, област 
Русе/ проведено на 16.11.2018 
г. е взето решение мобилното 
експлоатационно оборудване, 
включващо компактор и 
превозно средство за 
транспортиране на контейнери 
да бъде финансирано с 
безвъзмездна финансова 
помощ от ПУДООС, тъй като е 
неразделна част от проект: 
„Доизграждане на регионална 
система за управление на 
отпадъците в регион Борово 
/Бяла, област Русе/ и 
довеждаща инфраструктура за 

 
 
 
 
 

252 000,00 лв. 
безлихвен заем 

от ПУДООС 
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външни връзки на площадката 
с републиканската пътна 
мрежа и мрежите на 
техническата 
инфраструктура“. 

4. 

„Рехабилитация и 
реконструкция на участъци 
от общински пътища: RSE 
1082, TGV 1137, RSE 2004, в 
Община Две могили” 

Целта на проекта е 
възстановяване на 
техническите характеристики 
на общинска пътна мрежа по 
път RSE 1082, път RSE 2004, 
път TGV 1137.  
Договора за отпускане на 
безвъзмездна финансова 
помощ е под № 
18/07/2/0/00109 от 09.03.2018 
г. 
Към настоящият момент са 
обявени процедури за: 

• Предоставяне на 
консултантски услуги 
за управление и 
отчитане на проекта – 
има сключен договор; 

• Избор на консултант за 
упражняване на 
независим строителен 
надзор при 
извършване на 
строително-монтажни 
работи по проекта – 
има сключен договор; 

• Избор на изпълнител 
за СМР по проекта – 
няма избран 
изпълнител (тече 
процедура по 
обжалване). 

4 676 953,39 лв. 
ПРСР 2014-2020 г., 

подмярка 7.2 

5. 

„Ремонт и рехабилитация на 
улична мрежа и тротоари на 
участък от ул. „Христо 
Ботев”, гр. Две могили, 
Община Две могили” 

Целта на проекта е 
подобряване на уличната 
настилка, осигуряване на 
носимоспособност, 
подобряване на транспортно-
експлоатационните качества, 
осигуряване на условия за 
безопасност на движението. 

413 423,00 лв. 
ПМС № 165 от 

07.08.2018 г. 

ЧАКАЩИ ОДОБРЕНИЕ 

1. „Реконструкция на улици в 
Община Две могили” 

В рамките на предвиденото 
проектно предложение, 
предвидени за реконструкция 
са шест улици на територията 
на Община Две могили, в 
следните населени места: с. 
Кацелово, с. Острица, с. 
Чилнов и гр. Две могили, 
Община Две могили, Област 
Русе.  
С реализацията на проекта ще 
се осигури директна 
транспортна свързаност на 
всяко едно от населените 
места, включени в проектното 
предложение с по-висок клас 

1 172 100,51 лв. 
ПРСР 2014-2020 г., 

подмярка 7.2 
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път. 

2. 

„Подобряване на 
образователната среда и 
осигуряване на равен достъп 
до качествено 
професионално обучение в 
ПГСС „К. А. Тимирязев” – 
гр. Две могили” 

Целта на проекта е 
подобряване на 
образователната среда за 
осигуряване на равен достъп 
до качествено професионално 
обучение. 
Специфичните цели на 
проекта са: 
• прилагане на мерки 

за енергийна ефективност в 
сградата на ПГСС „К. А. 
Тимирязев” – гр. Две 
могили за постигане на 
оптимална икономия на 
енергия; 

• осигуряване на 
достъпна среда за хора с 
увреждания, както и 
осигуряване на пълноценна 
интеграция и социализация 
на учениците от различните 
малцинствени групи – 
българи, роми, турци. 

1 299 116,97 лв. 
Оперативна програма 
„Региони в растеж” 

3. „Интегриране на уязвими 
групи в община Две могили“ 

Реализирането на настоящето 
проектно предложение ще 
предложи интегриран подход 
за повишаването качеството на 
живот, социалното включване 
и намаляване на бедността, 
както и до трайната интеграция 
на най-маргинализираните 
общности, вкл. ромите чрез 
реализацията на комплексни 
мерки. 

 

467 285,00 лв. 
по ОПРЧР  

и 
 364 000,00 лв. 
по ОПНОИР 

Оперативна програма 
„Наука и образование 

за интелигентен 
растеж” и Оперативна 
програма „Развитие на 

човешките ресурси“ 

4. 

„Изграждане на водопроводи 
в стопански двор „Изток” 
град Две могили, включващ 
следните подобекти: ПИ 
20184.1.2852 - улица; ПИ 
20184.1.2854 - улица; ПИ 
20184.1.2853 - улица; ПИ 
20184.1.2855 - улица; ПИ 
20184.1.2851 - улица; ПИ 
20184.1.2758 - улица от бивш 
„Фуражен цех” до края на гр. 
Две могили” 

Целта на проекта е изграждане 
на нови водопроводи в бивш 
стопански двор на АПК, за да 
бъдат захранени с питейна 
вода всички новообразувани 
имоти и удовлетворени 
нуждите на собствениците им. 
Предлаганите за изграждане 
водопроводи ще са по трасето 
на съществуващи в бившия  
стопански двор „Изток” 
вътрешно ведомствени 
пътища. Ще бъдат монтирани 
пожарни хидранти за 
противопожарни нужди. Ще се 
изградят и водопроводни 
отклонения до всеки един 
имот. 

575 830,00 лв. 
Министерство на 

регионалното развитие 
и благоустройство 

5. Проект „Wifi4EU” 

Целта на проекта е осигуряване 
на безплатен достъп до 
безжичен интернет на 
обществените места, 
включително паркове, 
площади, обществени сгради, 
библиотеки, здравни центрове 
и музеи. 

15 000,00 евро 

Министерството на 
транспорта, 

информационните 
технологии и 
съобщенията 

ПРОЕКТИ ПО ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА 
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1. 

„Основен ремонт на улица 
„Чипровци“, град Две 
могили, община Две могили  
от  ОК 351 до ОК 417 с 
първи етап от км. 0+000 до 
0+180“ 

Целта на проекта е 
подобряване на уличната 
настилка, осигуряване на 
носимоспособност, 
подобряване на транспортно-
експлоатационните качества, 
осигуряване на условия за 
безопасност на движението. 

123 398,00 лв. 
Субсидия от 

Републикански 
бюджет 

2. 

„Изграждане водопроводи в 
стопански двор „Запад“ в гр. 
Две могили” – втори етап от 
ОК 499, през ОК 498, ОК 
496, ОК 495 до ОК 36А 

Изпълнен е водопровод Ф63 и 
сградни водопроводни 
отклонения, с което се реши 
проблема за самостоятелно 
ползване на питейна вода от 
собствениците на 
прилежащите имоти. 

63 252,00 лв. 
Субсидия от 

Републикански 
бюджет 

3. 

„Ремонт и модернизация на 
кметство в село Баниска, 
Община Две могили, Област 
Русе“ 

С настоящият проект се 
предвижда изпълнението на 
следните строително-ремонтни 
работи: 

• подмяна на дограма; 
• подмяна на осветителни 
тела; 
• нова настилка във фоайе; 
• ремонт на санитарно 
помещение и др. 

15 413,00 лв. 
Субсидия от 

Републикански 
бюджет 

ПРОЕКТИ В ГОТОВНОСТ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ 

1. Проект „Ремонт и модернизация на ДГ „Първи юни“, село Баниска, Община Две могили“ 

2. Проект „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на Комплекс за социални услуги – ЦНСТВХУИ, ЦОП и 
ДЦВХУ” в гр. Две могили 

3. 

Проект „Административен общински център за обучение и подготовка”, който включва надграждане на 
общинска сграда (Младежки дом) в груб строеж, която ще бъде предназначена за административен център, 
ще бъде закупено оборудване и обзавеждане за кабинетите, ще бъде създаден архив на общината, ритуална 
зала и пр. 

4. Проект „Реконструкция покрив ДГ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Две могили“ – втори етап 
„Реконструкция покрив на блок А, блок Б, топла връзка и входове“ 

5. Проект „Изготвяне на работен проект за закриване и рекултивация на съществуващо депо за битови 
отпадъци на територията на Община Две могили, ПИ с идентификатор 20184.60.381, местност „Гърка“ 

6. „Изграждане на зона за спорт, включваща фитнес на открито в УПИ – I, кв. 151, гр. Две могили, община 
Две могили“ 

7. „Изграждане на мини футболно игрище в поземлен имот с идентификатор 20184.1.2878 в град Две могили“ 

8. „Реконструкция, модернизация, оборудване и обзавеждане на образователната инфраструктура в Община 
Две могили – ОУ „Христо Ботев” с. Баниска, Община Две могили, област Русе” 

 

Разисквания по девета точка нямаше. 
 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 347/17.12.2018 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. 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. № 347 от 17.12.2018 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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№ 904 
  

1. Приема Информация за резултатите от участието на Община Две могили през 2018 г. 
в проекти по различните оперативни програми.  

Приложение: Информация за резултатите от участието на Община Две могили през 
2018  г. в проекти по различните оперативни програми.  
 

Десета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 348/17.12.2018 г., относно: 

Продажба на недвижим имот частна общинска собственост - дворно място с разположена в 
него двуетажна масивна жилищна сграда „Дом на специалиста“ в с. Могилино. 

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

гори”: 

Община Две могили е собственик на недвижим имот по Акт за частна общинска 
собственост № 121 от 20.08.1999 г. на Кмета на Община Две могили, а именно: Дворно място 
с площ 1055 кв. м., съставляващо парцел VІІ в квартал 18 по плана на с. Могилино, Община 
Две могили, област Русе с разположена в него двуетажна масивна жилищна сграда „Дом на 
специалиста“, с площ от 170 кв. м. Видно от представените документи, в Акта за частна 
общинска собственост № 121/20.08.1999 г., имотът е с номер VII-190 в квартал 18 и с площ от 
1 240 кв. м., а съгласно издадена скица № 271 от 05.12.2018 г., имотът е номер VII в квартал 
18 и площ от 1055 кв. м. Съгласно издаденото от Община Две могили Удостоверение за 
идентичност с изх. № 217/1412.2018 г., имотът описан в Акт за частна общинска собственост 
№ 121/20.08.2018 г. е идентичен с имота посочен в скица № 271 от 05.2.2018 г. 
 С писмо кметът на кметство с. Могилино, приложено изпраща Заявление заведено в 
деловодството на кметство с. Могилино, от Пиер Анжело Бергамански от с. Могилино, с 
което се проявява интерес за закупуване на гореописания имот. 
 Имотът не е в добро състояние, покрива на сградата се нуждае от ремонт. Община Две 
могили няма ресурс да осъществи поддръжката на недвижимия имот, поради което 
целесъобразно би било той да бъде продаден. Продажбата на недвижимия имот ще генерира 
допълнителни 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 съгласно удостоверение за данъчна оценка с изх. № 6804001019/06.12.2018 г. 
на Община Две могили е 12 557.80 лв. (дванадесет хиляди петстотин петдесет и седем лева и 
осемдесет стотинки), а пазарната оценка съгласно изготвена Експертна оценка на независим 
лицензиран оценител е 19 522.00 лв. (деветнадесет хиляди петстотин двадесет и два лева) без 
ДДС. Съгласно разпоредбата на чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост 
„Разпоредителните сделки с имоти или с вещни права върху имоти - общинска собственост, се 
извършват по пазарни цени, но не по-ниски от данъчните им оценки. Пазарните цени на 
имотите и на вещните права се определят от общинския съвет въз основа на пазарни оценки, 
изготвени от независими лицензирани оценители”. 

Посоченият недвижим имот е включен в т. 2 на Раздел IV от Програмата за управление 
и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 година, приета с Решение № 699 по 
Протокол № 34/26.01.2018 г. на Общински съвет Две могили. 

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

Разисквания по десета точка нямаше. 
 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 348/17.12.2018 г. 

е поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 
 

С П И С Ъ К 

на 
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общинските съветници, гласували поименно на 28.12.2018 година  
 

Относно: Продажба на недвижим имот частна общинска собственост - дворно 

място с разположена в него двуетажна масивна жилищна сграда „Дом на специалиста“ в с. 

Могилино. 

№ 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 +   
17. Христина Димитрова Ефтимова +   
 Общо: 16   

 

По десета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 
във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация във връзка с чл. 3, ал. 2, т. 2 от Правилник № 1 за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 37, ал. 
1 и чл. 53, ал. 1 от Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
имоти и вещи – общинска собственост в Община Две могили, област Русе и Докладна 
записка с вх. № 348 от 17.12.2018 г. след проведено поименно гласуване с 16 
(шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 905 

  

1. Дава съгласие да бъде продаден след провеждане на публичен търг с явно наддаване 
недвижим имот - Дворно място с площ 1055 кв. м., съставляващо парцел VІІ в квартал 18 по 
плана на с. Могилино, Община Две могили, област Русе, с построена в него двуетажна 
масивна жилищна сграда „Дом на специалиста“ от 170 кв. м. и обем 850 куб. м., при граници и 
съседи: север – УПИ VІ-190, изток – УПИ VІІІ-191, юг –улица 

2. При данъчна оценка на имота в размер на 12 557.80 лева (дванадесет хиляди 
петстотин петдесет и седем лева и осемдесет стотинки) и пазарна оценка в размер на 19 522.00 
(деветнадесет хиляди петстотин двадесет и два) лева без ДДС, съгласно доклада на 
лицензиран оценител от 14.12.2018 г., определя начална продажна цена в размер на 19 600.00 
(деветнадесет хиляди и шестстотин) лева без ДДС или 23 520.00 (двадесет и три хиляди 
петстотин и двадесет) лева с ДДС. 

2.1. Стъпка на наддаване – 5 % (пет процента) от началната цена. 
3. Възлага на Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите действия за: 
3.1. Изпълнение на решението по т. 1 и т. 2; 
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3.2. Сключване на договор за покупко – продажба и вписването му в Публичния 
регистър на Община Две могили за разпоредителните сделки с имоти – частна общинска 
собственост. 

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

Единадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 349/17.12.2018 г., относно: 

Актуализация на индикативния годишен разчет за сметките за средствата от Европейския 
съюз за 2018 година. 

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

Предложени са ни някои промени по бюджета на Община Две могили, а именно: 
актуализирания индикативен годишен разчет за сметките за средствата от Европейския съюз 
за 2018 година. Промените се налагат по следните причини: през 2018 г. Общината е работила 
по ОП “Развитие на човешките ресурси“, проект „Работа“; разсрочени са плащанията по 
програма ТГС“България – Румъния 2007-2013 г.; ПГСС „К.А.Тимирязев“ работи по проект 
„Ученически практики“; СУ „Св.св. Кирил и Методий“ приключва проекта „Нов шанс“ от 
2017 г.  

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

 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 349/17.12.2018 г. 

е поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 
 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 28.12.2018 година  
 

Относно: Актуализация на индикативния годишен разчет за сметките за средствата 

от Европейския съюз 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 +   
17. Христина Димитрова Ефтимова +   
 Общо: 16   
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По единадесета 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. № 349 от 17.12.2018 г. след 
проведено поименно гласуване с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 
(нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 906 

  

1. Приема актуализирания  индикативен годишен разчет за сметките за средствата от 
Европейския съюз.на община Две могили за 2018 г., съгласно Приложение 8. 
 

Дванадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 351/18.12.2018 г., относно: 

Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на 
обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД-Русе по повод приемане на Допълнително 
споразумение към Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и 
съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги в сила от 
01.01.2016 г.  

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

В деловодството на Община Две могили е постъпило писмо от Областния управител на 
Област Русе и Председател на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от 
„Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе за свикване на извънредно общо събрание на 
Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе, което ще се 
проведе на 16.01.2019 г. (сряда) от 11:00 часа. Проектът на дневен ред е изпратен с писмото и 
от нас се иска да определим наш представител. След насрочване на заседанието е изпратено 
писмо, с което се променя датата, а именно 26.01.2019 г. 

Съгласно чл. 198е, ал. 5 от Закона за водите, позицията и мандатът на представителя на 
Общината за всяко заседание на Общото събрание следва да са съгласувани по ред, определен 
от Общинския съвет. 

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

Разисквания по дванадесета точка нямаше. 
 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 351/18.12.2018 г. 

е поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 
 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 28.12.2018 година  
 

Относно: Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията 

по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД-Русе по повод приемане на 

Допълнително споразумение към Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на 

ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни 

услуги в сила от 01.01.2016 г. 

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

 

По дванадесета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 
1, т. 15 във връзка с чл. 27, ал. 3 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 7 от Правилник № 1 за организацията и 
дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация във връзка с чл. 198е, ал. 3 и ал. 5 от Закона за водите и Докладна 
записка с вх. № 351 от 18.12.2018 г. след проведено поименно гласуване с 16 
(шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 907 

  

1. Определя Божидар Борисов – Кмет на Община Две могили да вземе участие в 
извънредно общо събрание на Асоциацията по ВиК – Русе, което ще се проведе на 25.01.2019 
г. (сряда) от 11:00 часа в гр. Русе. 

2. При невъзможност да участва Божидар Борисов – Кмет на Община Две могили, 
определя Георги Великов – зам.-кмет на Община Две могили да вземе участие в извънредно 
общо събрание на Асоциацията по ВиК – Русе, което ще се проведе на 25.01.2019 г. (сряда) от 
11:00 часа в гр. Русе. 

3. Предложение за решения по проекта на дневен ред на извънредното заседание на 
общото събрание на Асоциацията по ВиК-Русе е както следва: 

3.1. По т. 1. „Членовете на Общото събрание на Асоциацията по ВиК - Русе, приемат 
решение за обхвата на изготвените Регионални прединвестиционни проучвания /РПИП/, на 
агломерация над 10 хил. еквивалент жители /град Русе/ във връзка с участие на „ВиК“ ООД-
Русе в процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 
BG161M1ОP002-1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура“ по Оперативна програма 
„Околна среда 2014-2020 г.“ 

3.2. По т. 2. „Членовете на Общото събрание на Асоциацията по ВиК - Русе, приемат 
решение за подписване на Допълнително споразумение към Договора за стопанисване, 
поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на 
водоснабдителни и канализационни услуги в сила от 01.01.2016 г., по текстове както следва: 

3.2.1. Член 1.1. – приема се;  
3.2.2. Член 1.2. – приема се;  
3.2.3. Член 1.3. – приема се;  
3.2.4. Член 1.4. – приема се;  
3.2.5. Член 2 – приема се; 
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3.2.6. Член 3.1. – приема се; 
3.2.7. Член 3.2. – приема се;  
3.2.8. Член 3.3. – приема се; 
3.2.9. Член 4 – приема се; 
3.2.10. Член 5.1. – приема се;  
3.2.11. Член 5.2. – приема се;  
3.2.12. Член 5.3. – приема се;  
3.2.13. Член 5.4. – приема се; 
3.2.14. Член 5.5. – приема се; 
3.2.15. Член 6 – приема се; 
3.2.16. Член 7 – приема се; 
3.2.17. Член 8 – приема се; 
3.2.18. Член 9 – приема се; 
3.2.19. Член 10 – приема се;  
3.2.20. Член 11 – приема се; 
3.2.21. Член 11.1. – приема се;  
3.2.22. Член 11.2. – приема се; 
3.2.23. Член 12 – приема се. 
3.3. По т. 3. „Членовете на Общото събрание на Асоциацията по ВиК - Русе, приемат 

решение да бъдат предоставени на „ВиК“ ООД-Русе подписани от Председателя на 
Асоциацията по ВиК - Русе два броя декларации по образец във връзка с участие в процедура 
за директно предоставяне на ВиК оператора на безвъзмездна финансова помощ № 
BG161M1ОP002-1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура“ по Оперативна програма 
„Околна среда 2014-2020 г.“ 

3.4. По т. 4. „Членовете на Общото събрание на Асоциацията по ВиК - Русе, приемат 
решение за даване на съгласие „ВиК“ ООД-Русе да изтегли заем в размер на 3 млн. лева, с цел 
реализиране на инвестиционното намерение за подмяна на довеждащ водопровод от Помпена 
станция 1-ви подем до с. Борисово, захранващ гр. Сливо поле и с. Борисово, поради високото 
ниво на загубите на същия.“ 

 

 Тринадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 352/18.12.2018 г., относно: 

Предоставяне безвъзмездно за управление на движима вещ – Лек автомобил „Форд Транзит”, 
с рег. № Р 6178 ВХ за нуждите на Кметство село Кацелово. 

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

отнемане на незаконно придобитото имущество, общинска собственост, сигурност, 

екология и други дейности”: 

Комисията по „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 предоставяне безвъзмездно 
за управление на лек автомобил „Форд транзит”, с рег. № Р 6178 ВХ, 8+1 места. Балансовата 
стойност на превозното средство е 12 000.00 лева. Автомобилът се използва за извозването на 
децата от с. Острица и с. Каран Върбовка до филиал „Олга Жекова” – с. Кацелово при ДГ „Св. 
св. Кирил и Методий” – гр. Две могили. Съгласно чл. 32 от Наредба № 7 за реда на 
придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в Две 
могили, област Русе, движимите вещи – частна общинска собственост се предоставят 
безвъзмездно за управление на юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка. 
Вещите се предоставят със заповед на кмета на общината, след решение на Общински съвет. 
Предвид това, че автомобилът извозва деца до с. Кацелово, домува в двора на кметството, 
Кметът на Общината счита, че е целесъобразно да бъде предоставен за безвъзмездно 
управление на кметство с. Кацелово. 

Становището на комисията е предложеният ни проект на решение да бъде приет. 
Разисквания по тринадесета точка нямаше. 
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Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 352/18.12.2018 г. 

е поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 
 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 28.12.2018 година  
 

Относно: Предоставяне безвъзмездно за управление на движима вещ – Лек автомобил 

„Форд Транзит”, с рег. № Р 6178 ВХ за нуждите на Кметство село Кацелово. 

№ 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 +   
17. Христина Димитрова Ефтимова +   
 Общо: 16   

 

По тринадесета точка от дневния ред, Общинският съвет, на основание чл. 21, ал. 
1, т. 8 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация във връзка с чл. 3, ал. 2, т. 2 от Правилник № 1 за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, чл. 12, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 33 от Наредба № 7 
за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска 
собственост в Община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 352 от 
18.12.2018 г. след проведено поименно гласуване с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) 
глас „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 

 

РЕШЕНИЕ 
№ 908 

 

1. Предоставя на Кметство с. Кацелово безвъзмездно за управление лек автомобил 
„Форд транзит”, с рег. № Р6178 ВХ, 8+1 места за срок от 1 година, считано от 01.01.2019 г. 
 2. Възлага на Кмета на Община Две могили да сключи договор с кмета на кметство с. 
Кацелово. 
 3. В тридневен срок от сключване на договора, Кмета на Община Две могили да 
предостави копие от същия в Общински съвет, съгласно чл. п44, ал. 1, т. 18 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация 

 

 Четиринадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 354/19.12.2018 г., относно: 

Подпомагане на деца с изявени дарби на територията на община Две могили за 2018 г. 
По нея докладва:  
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1. Светлозар Донев – председател на Комисията по „Образование, култура 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”: 

С Решение № 737 по Протокол № 51/05.08.2010 г. е приета Наредба № 13 за условията 
и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби на територията на Община Две 
могили, област Русе. Експертно-консултативната комисия, създадена на основание чл. 13, ал. 
1 от Наредбата е разгледала постъпилите в деловодството на Община Две могили искания за 
предоставяне на закрила и представените с тях документи, за което е съставен протокол с 
мотивирани предложения. Постъпили са 35 искания за предоставяне на закрила на деца 
участвали в международни, национални и областни състезания в сферата на спорта, 
изкуствата и науката. 
 Комисията е констатирала, че са подадени и две искания за предоставяне на закрила от 
Петър Светлозаров Петров и Павел Цанков Цанев – ученици от ПГСС „К. А. Тимирязев” – гр. 
Две могили. Двамата, като участници в отбора на училището са се класирали шести от общо 
единадесет отбора достигнали последния етап на Националното състезание „Млад фермер 
2018”, проведено в гр. Свиленград. Състезанието „Млад Фермер” протича на три етапа: 
училищен, регионален и национален. Класирането на обора на ПГСС „К. А. Тимирязев” - гр. 
Две могили за последния етап от състезанието е безспорно успех за училището и града ни, 
поради което становището на Експертно-консултативната комисия е да бъде отпусната 
еднократна стипендия и за двамата ученици, част от отбора на училището в размер на 255.00 
лева. 

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. 

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

Комисията по „Бюджет и финанси” също разгледа на свое заседание предложението за 
подпомагане на деца с изявени дарби на територията на община Две могили за 2018 г. на обща 
стойност 10 659.00 лева и излезе със становище предложеният ни проект на решение да бъде 
приет. 

В разискванията по четиринадесета точка участие взеха: 
1. Христина Ефтимова – Общински съветник: 
Аз искам да кажа, че едно от децата ми е внучка, поради което аз няма да взема участие 

в гласуването по тази докладна записка. 
 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 354/19.12.2018 г. 

е поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 
 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 28.12.2018 година  
 

Относно: Подпомагане на деца с изявени дарби на територията на община Две 

могили 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 +   
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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 +   
17. Христина Димитрова Ефтимова    
 Общо: 15   

 

След приключване на разискванията по четиринадесета 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. 1 т. 3 и т. 8 във 
връзка ал. 2, т. 1 от Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и чл. 10 и чл. 11 
от Наредба № 13 за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени 
дарби на територията на Община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 
354 от 19.12.2018 г. след проведено поименно гласуване с 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 
(нула) гласа „Против”, 0 (нула) гласа „Въздържал се” и 1 (един) глас „Негласувал” – 
Христина Димитрова Ефтимова, прие 

 

РЕШЕНИЕ 
№ 909 

 

1. Да бъдат подпомогнати еднократно със стипендия за постижения през 2018 г. 
следните деца: 

1.1. Мирослава Димитрова Андронова: II – ро място Балканско първенство в Р Босна и 
Херцеговина (тенис на маса) – 80 % от минималната работна заплата – 408.00 лв. 

1.2. Ивет Ивайлова Илиева: II – ро място Балканско първенство в Р Босна и 
Херцеговина – 80 % от минималната работна заплата – 408.00 лв. 

1.3. Аляра Себахадин Тасим: I – во място (тенис на маса) на Държавно отборно 
първенство – 70 % от минималната работна заплата – 357.00 лв. 

1.4. Ева Петрова Ефтимова: I – во място на Общински турнир по тенис на маса – 50 % 
от минималната работна заплата – 255.00 лв. 

1.5. Юлия Владимирова Димитрова: I – во място на Общински турнир по тенис на 
маса, 8-10 клас – 50 % от минималната работна заплата – 255.00 лв. 

1.6. Ирина Деанова Дочева: III – то място на Международен турнир по тенис на маса в 
Кипър – 70 % от минималната работна заплата – 357.00 лв. 

1.7. Виктория Николаева Стефанова: I – во място Държавно първенство А РГ – жени по 
тенис на маса., гр. Видин – 70 % от минималната работна заплата – 357.00 лв. 

1.8. Аделина Ивайлова Ганева: II – ро място на Национален турнир на малките селища 
– 60 % от минималната работна заплата – 306.00 лв. 

1.9. Дария Пламенова Николаева: II – ро място на Ученически игри финали, 5-7 клас – 
60 % от мин. работна заплата – 306.00 лв. 

1.10. Велислава Цветомирова Златанова: II – ро място (тенис на маса) на Ученически 
игри финали 5-7 клас– 60 % от минималната работна заплата – 306.00 лв. 

1.11. Дамла Акифова Хасанова: 2 – ро място на Международен турнир Грузия  по тенис 
на маса – 80 % от минималната работна заплата – 408.00 лв. 

1.12. Васил Георгиев Колев: I – во място на ученически игри областно ниво, град Русе 
– 50 % от минималната работна заплата – 255.00 лв. 

1.13. Мерт Себахадин Тасим: I – во място Ученически игри Областно ниво, град Русе – 
50 % от мин. работна заплата – 255.00 лв. 

1.14. Емил Ивайлов Ганев: I – во място на Ученически игри Областно ниво, град Русе – 
50 % от минималната работна заплата – 255.00 лв. 

1.15. Емирджан Еролов Амдиев: I – во място на Ученически игри Областно ниво, град 
Русе – 50 % от минималната работна заплата – 255.00 лв. 



 35

1.16. Емирхан Еролов Амдиев: I – во място на Ученически игри Областно ниво, град 
Русе – 50 % от минималната работна заплата – 255.00 лв. 

1.17. Магдалена Мирославова Димитрова: I – во място Национален турнир по спортни 
танци-соло, момичета до 9 години– 70 % от минималната работна заплата – 357.00 лв. 

1.18. Ренета Стелианова Цонева: III – то място на Областен ученически конкурс 
„Снимките разказват – спомени от войните за национално обединение 1885-1918 г.” – 30 % от 
минималната работна заплата – 153.00 лв. 

1.19. Росина Любомирова Неделчева: III–то място на ФФ „Жива вода” до 12 години – 
30 % от мин. работна заплата – 153.00 лв. 

1.20. Зерин Алиева Шефкова: II – ро място Национален турнир по спортни танци 
двойки до 9 год. – 60 % от минималната работна заплата – 306.00 лв. 

1.21. Нейлин Ерджанова Еминова: I – во място на Национален турнир по спортни 
танци – соло момичета до 9 год. -70 % от минималната работна заплата – 357.00 лв. 

1.22. Цветомира Илиева Добрева: I – во място на Национален турнир по спортни танци 
– соло, момичета до 9 год. – 70 % от минималната работна заплата – 357.00 лв. 

1.23. Константин Огнянов Георгиев: II – ро място на Национален турнир по спортни 
танци –двойки до 11 год. – 60 % от минималната работна заплата – 306.00 лв. 

1.24. Теодор Юлиянов Илиев: I – во място на Национален турнир по спортни танци – 
двойки до 9 год. – 70 % от минималната работна заплата – 357.00 лв. 

1.25. Александра Стефанова Иванова: I – во място на Национален турнир по спортни 
танци-двойки до 9 год. – 70 % от минималната работна заплата – 357.00 лв. 

1.26. Емре Юкселов Ешрефов: II - ро място на Национален турнир по спортни танци 
двойки до 9 години– 60 % от минималната работна заплата – 306.00 лв. 

1.27. Славена Николаева Иванова: I – во място на Национален турнир по спортни танци 
– 70 % от минималната работна заплата – 357.00 лв. 

1.28. Людмила Владимирова Димитрова: II – ро място на Национален турнир по 
спортни танци двойки 15+ - 60 % от минималната работна заплата – 306.00 лв. 

1.29. Дисислав Илиев Добрев: II – ро място на Национален турнир по спортни танци – 
двойки 15+ – 60 % от минималната работна заплата – 306.00 лв. 

1.30. Зейджан Юсеинов Зейнелов: II – ро място на Национален турнир по спортни 
танци – двойки до 9 г. – 60 % от минималната работна заплата – 306.00 лв. 

1.31. Дуйгу Ялчънова Даудова: II – ро място на ФФ „Жива вода” – до 15 год. – 40 % от 
минималната работна заплата – 204.00 лв. 

1.32. Елина Бисерова Йорданова: III – то място на ФФ „Жива вода” – до 12 год. –30 % 
от минималната работна заплата – 153.00 лв. 

1.33. Стефани Пламенова Георгиева: II-ро място на Регионално състезание по 
компютърен машинопис и уебдизайн – 40% от минималната работна заплата – 204.00 лв. 

1.34. Максум Мехмедов Алиев: II – ро място на Национално състезание „Млад фермер” 
- 60% от минималната работна заплата – 306.00 лв. 

1.35. Петър Светлозаров Петров: шесто място отборно на Национално състезание 
„Млад фермер 2018”- 50 % от минималната работна заплата – 255.00 лв. 

1.36. Павел Цанков Цанев: шесто място отборно на Национално състезание „Млад 
фермер 2018”- 50 % от минималната работна заплата – 255.00 лв. 

Обща сума за еднократни стипендии: 10 659.00 (десет хиляди, шестотин петдесет и 
девет) лева. 

2. Упълномощава Кмета на Общината да предприеме необходимите мерки за 
изпълнение решението на Общинския съвет. 

 

 Петнадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 355/19.12.2018 г., относно: Спортен 

календар за 2019 г. на Община Две могили.  
По нея докладва:  
1. Светлана Цветанова – секретар на Комисията по „Образование, култура 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”: 
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Съгласно чл. 6, т. 4 от Закона за физическото възпитание и спорта общинската 
политика в областта на физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност се 
осъществява чрез оказване на съдействие за организирането на спортни мероприятия на 
територията на общината. Освен това общината в изпълнение на законовите разпоредби 
следва да създава условия за практикуване на спорт и спортно-туристическа дейност, както и 
да осигурява достъп до спортни обекти - общинска собственост. 

Във връзка с тези законови разпоредби е изработен проект за Спортен календар за 2019 
година на Община Две могили. В него са включени мероприятия, свързани с физическата 
култура предимно на децата и подрастващите, като целта е превенция на употребата на 
алкохол, тютюневи изделия и наркотични вещества В спортния календар за първи път е 
включен Турнир по конна езда на прескачане с препятствия, като се предвижда провеждането 
му да е свързано с отбелязването на Празника на град Две могили. 

Направено бе предложение, финансовото обезпечаване на спортните дейности да се 
разисква с разглеждането на Бюджет 2019 г. 

В разискванията по четиринадесета точка участие взеха: 
1. Айдън Карамехмедов – Общински съветник: 
Имам един въпрос към изготвилия на спортния календар – искам да попитам през 2017 

г. и през 2018 г. в Спортния камендар беше предвиден Общински футболен турнир на малки 
вратички за Купата на Общински съвет под патронажа на Председателя на Общинския съвет. 
Защо в новия спортен календар това го няма, като финансирането на мероприятието е изцяло 
от лични наши средства. Предлагам тази година отново да бъде включено това мероприятие. 

2. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 
Съгласен съм с предложението на г-н Карамехмедов, нека бъде включено това 

мероприятие в спортния календар. 
 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 355/19.12.2018 г. 

е поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 
 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 28.12.2018 година  
 

Относно: Спортен календар за 2019 г. на Община Две могили.  

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

СЕ” 
1. Айдън Сабриев Карамехмедов +   
2. Байчо Петров Георгиев +   
3. Велко Иванов Иванов +   
4. Галя Миткова Додева +   
5. Георги Валентинов Георгиев  +   
6. Димитър Петров Димитров +   
7. Ивайло Пенев Иванов  +   
8. Мехмед Руждиев Мехмедов  +   
9. Мехмед Селманов Чолаков +   
10. Николай Христов Христов +   
11. Румен Манолов Марков +   
12. Румен Стефанов Драков отсъства   
13. Светлана Йорданова Цветанова +   
14. Светлозар Милчев Донев +   
15. Севгюл Садулова Юмерова +   
16. Стефан Димитров Стефанов +   
17. Христина Димитрова Ефтимова +   
 Общо: 16   
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След приключване на разискванията по петнадесета точка от дневния ред, 
Общинският съвет, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с т. 6, чл. 27, ал. 3 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 1, т. 8 и ал. 2, т. 
24 във връзка с т. 1 от Правилник №1 за организацията и дейността на Общинския 
съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, чл. 6, т. 4 
от Закона за физическото възпитание и спорта и Докладна записка с вх. № 355 от 
19.12.2018 г. след проведено поименно гласуване с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) 
глас „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 

 

РЕШЕНИЕ 
№ 910 

 

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

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

 Шестнадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Стефан Димитров с вх. № 356/20.12.2018 г., относно: Върнато 

за ново разглеждане наше Решение № 871 по Протокол № 44/30.11.2018 г.  
По нея докладва:  
1. Байчо Георгиев – член на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

На 18.12.2018 г., в Общинския съвет е получена Заповед от Областния управител на 
област Русе, с която е върнато за ново обсъждане наше Решение № 871 по Протокол № 
44/30.11.2018 г. 

Областният управител на област Русе счита, че с приемането на Решение № 871 по 
Протокол № 44/30.11.2018 г. Общински съвет – Две могили е нарушил императивната 
разпоредба на чл. 146, т. 2, т. 4 и т. 5 от Административно - процесуалния кодекс (АПК) във 
връзка с чл. 14, ал. 2 и ал. 7 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 17, ал. 2 от 
Наредба №7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска 
собственост в Община Две могили и чл. 59, ал. 2, т. 3 и т. 4 от АПК. Решение № 871 по 
Протокол № 44/30.11.2018 г. Общински съвет – Две могили е прието в противоречие с 
материално правните разпоредби на Закона за общинската собственост. Цитирана е и 
неправилно приложена нормата на чл. 14, ал. 6 от ЗОС, съгласно която с решение на 
общинския съвет имоти по ал. 1 (частна общинска собственост), могат да се отдават под наем 
без търг или конкурс за здравни, образователни и социални дейности за задоволяване на 
съответните нужди на населението, както и на юридически лица с нестопанска цел, 
осъществяващи дейност в обществена полза по ред, определен в наредбата по чл. 8, ал. 2. 
Изключението по чл. 14, ал. 6 от Закона за общинската собственост се отнася само до имоти 
частна общинска собственост. Областния управител счита, че частта от имота, представляващ 
„Лекарски кабинет №14” е следвало да се отдаде под наем след решение на общинския съвет, 
от кмета на общината, след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс, 
доколкото в закон не е предвидено да се прилага друг ред. Предвид посоченото, пропускът в 
текста на Решение № 871 да се посочи вида на приложимата състезателна процедура – търг 
или конкурс, е съществен и в противоречие с чл. 14, ал. 2 във връзка с ал. 7 от ЗОС. 

Считам, че изброените недостатъци са основателни и съществени и водят до 
нарушения на императивни правни норми, поради което становището на втора комисия е 
Решение № 871 по Протокол № 44/30.11.2018 г. на Общински съвет Две могили да бъде 
отменено. 

Разисквания по шестнадесета точка нямаше. 
 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Стефан Димитров с вх. № 356/20.12.2018 

г. е поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 
 

С П И С Ъ К 
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на 

общинските съветници, гласували поименно на 28.12.2018 година  
 

Относно: Върнато за ново разглеждане наше Решение № 871 по Протокол № 

44/30.11.2018 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 отсъства   
13. Светлана Йорданова Цветанова +   
14. Светлозар Милчев Донев +   
15. Севгюл Садулова Юмерова +   
16. Стефан Димитров Стефанов +   
17. Христина Димитрова Ефтимова +   
 Общо: 16   

 

По шестнадесета точка от дневния ред, Общинският съвет, на основание чл. 45, 
ал. 9, предложение 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 
чл. 95, ал. 6 от Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация във връзка със 
Заповед № 4-95-00-730/17.12.2018 г. на Областния управител на Област Русе и Докладна 
записка с вх. № 356 от 20.12.2018 г. след проведено поименно гласуване с 16 
(шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) глас „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 

 

РЕШЕНИЕ 
№ 911 

 

1. Отменя Решение № 871 по Протокол № 44/3011.2018 г. на Общински съвет – Две 
могили. 
 

 Седемнадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Стефан Димитров с вх. № 357/20.12.2018 г., относно: Върнато 

за ново разглеждане наше Решение № 876 по Протокол № 44/30.11.2018 г.  
По нея докладва:  
1. Байчо Георгиев – член на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

Идентична с предходната докладна записка, касаеща върнато за ново обсъждане наше 
решение от Областния управител. Считам, че изброените недостатъци са основателни и 
съществени и водят до нарушения на императивни правни норми, поради което становището 
на втора комисия е Решение № 876 по Протокол № 44/30.11.2018 г. на Общински съвет Две 
могили да бъде отменено. 

Разисквания по шестнадесета точка нямаше. 
 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Стефан Димитров с вх. № 357/20.12.2018 

г. е поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 
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С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 28.12.2018 година  
 

Относно: Върнато за ново разглеждане наше Решение № 876 по Протокол № 

44/30.11.2018 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 отсъства   
13. Светлана Йорданова Цветанова +   
14. Светлозар Милчев Донев +   
15. Севгюл Садулова Юмерова +   
16. Стефан Димитров Стефанов +   
17. Христина Димитрова Ефтимова +   
 Общо: 16   

 

По седемнадесета точка от дневния ред, Общинският съвет, на основание чл. 45, 
ал. 9, предложение 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 
чл. 95, ал. 6 от Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация във връзка със 
Заповед № 4-95-00-730/17.12.2018 г. на Областния управител на Област Русе и Докладна 
записка с вх. № 357 от 20.12.2018 г. след проведено поименно гласуване с 16 
(шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) глас „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 

 

РЕШЕНИЕ 
№ 912 

 

1. Отменя Решение № 876 по Протокол № 44/3011.2018 г. на Общински съвет – Две 
могили. 
 Осемнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 358/20.12.2018 г., относно: Издаване 
на запис на заповед от Община Две могили в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово 
плащане по договор №18/07/2/0/00109 от дата: 09.03.2018 г. по подмярка 7.2 на мярка 7 за 
Проект „Рехабилитация  и реконструкция на участъци от общински пътища: RSE 1082, TGV 
1137, RSE2004, в Община Две Могили“ сключен между Община Две могили и ДФ 
„Земеделие”. 

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

На 09.03.2018 г. е сключен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
№ 18/07/2/0/00109 между Община Две могили и Държавен фонд „Земеделие“ по мярка 7 
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, подмярка 7.2. „Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване 



 40

на енергия” на ПРСР 2014-2020 г. за Проект „Рехабилитация  и реконструкция на участъци от 
общински пътища: RSE 1082, TGV 1137, RSE2004, в Община Две могили”. 
 Съгласно чл. 14, ал. 1 от Наредба № 12 от 25 юли 2016 г. за прилагане на подмярка 7.2. 
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 
мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 
райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. „Допустимо 
е авансово плащане в размер до 50 на сто от стойността на одобрената финансова помощ по 
проекта и което се изплаща при условията и по реда на сключения договор.“ и във връзка с ал. 
6 „Когато ползватели на помощта са общини, авансово плащане се изплаща след представяне 
от ползвателя на: запис на заповед, издадена от кмета на общината в полза на РА в размер 100 
на сто от стойността на авансовото плащане, и решение на общинския съвет за одобряване на 
запис на заповед“. 

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

Разисквания по осемнадесета точка нямаше. 
 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 358/20.12.2018 г. 

е поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 
 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 28.12.2018 година  
 

Относно: Издаване на запис на заповед от Община Две могили в полза на ДФ 

„Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор №18/07/2/0/00109 от дата: 

09.03.2018 г. по подмярка 7.2 на мярка 7 за Проект „Рехабилитация  и реконструкция на 

участъци от общински пътища: RSE 1082, TGV 1137, RSE2004, в Община Две Могили“ 

сключен между Община Две могили и ДФ „Земеделие”. 

№ 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 +   
17. Христина Димитрова Ефтимова +   
 Общо: 16   

 

По осемнадесета точка от дневния ред, Общинският съвет, на основание чл. 21, 
ал. 1, т. 10 и т. 24 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 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 Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 
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18/07/2/0/00109 от 09.03.2018 г. по подмярка 7.2 на мярка 7 за Проект „Рехабилитация  и 
реконструкция на участъци от общински пътища: RSE 1082, TGV 1137, RSE2004, в 
Община Две могили”, сключен между ДФ „Земеделие” и Община Две могили, със 
седалище и адрес на управление гр. Две могили, бул. „България“ № 84, ЕИК по 
БУЛСТАТ 000530529, идентификационен номер по ДДС № BG000530529, представляван 
от Божидар Димитров Борисов и Докладна записка с вх. № 358 от 20.12.2018 г. след 
проведено поименно гласуване с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 
(нула) гласа „Въздържал се”, прие 

 

РЕШЕНИЕ 
№ 913 

 

1. Упълномощава кмета на община Две могили да подпише Запис на заповед, без 
протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”  в  размер  на  2 
320 048,68лева (словом: два милиона триста и двадесет хиляди и четиридесет и осем лева и 
шестдесет и осем стотинки) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане 
по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 18/07/2/0/00109 от 
09.03.2018 г. по подмярка 7.2 на мярка 7 за Проект „Рехабилитация  и реконструкция на 
участъци от общински пътища: RSE 1082, TGV 1137, RSE2004, в Община Две Могили” 
сключен между Община Две могили и ДФ „Земеделие”. 

2. Възлага на кмета на Община Две могили да подготви необходимите документи за 
получаване на авансовото плащане по Договор № 18/07/2/0/00109 от 09.03.2018 г. и да ги 
представи пред ДФ „Земеделие”. 
 

 Деветнадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 359/20.12.2018 г., относно: Издаване 

на запис на заповед от Община Две могили в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ 
финансиране на разходи за ДДС към заявка за авансово плащане по Договор № 
18/07/2/0/00109 от 09.03.2018г. по подмярка 7.2 на мярка 7 за Проект „Рехабилитация  и 
реконструкция на участъци от общински пътища: RSE 1082, TGV 1137, RSE2004, в Община 
Две Могили“ сключен между Община Две могили и ДФ „Земеделие”. 

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

На 09.03.2018 г. е сключен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
№ 18/07/2/0/00109 между Община Две могили и Държавен фонд „Земеделие“ по мярка 7 
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, подмярка 7.2. „Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване 
на енергия” на ПРСР 2014-2020 г. за Проект „Рехабилитация  и реконструкция на участъци от 
общински пътища: RSE 1082, TGV 1137, RSE2004, в Община Две могили”. 
 Съгласно чл. 14, ал. 1 от Наредба № 12 от 25 юли 2016 г. за прилагане на подмярка 7.2. 
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 
мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 
райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. „Допустимо 

е авансово плащане в размер до 50 на сто от стойността на одобрената финансова помощ 

по проекта и което се изплаща при условията и по реда на сключения договор.“ и във връзка 
с ал. 6 „Когато ползватели на помощта са общини, авансово плащане се изплаща след 

представяне от ползвателя на: запис на заповед, издадена от кмета на общината в полза на 

РА в размер 100 на сто от стойността на авансовото плащане, и решение на общинския 

съвет за одобряване на запис на заповед“. 

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

Разисквания по деветнадесета точка нямаше. 
 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 
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Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 359/20.12.2018 г. 
е поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 28.12.2018 година  
 

Относно: Издаване на запис на заповед от Община Две могили в полза на ДФ 

„Земеделие”, обезпечаващ финансиране на разходи за ДДС към заявка за авансово плащане по 

Договор № 18/07/2/0/00109 от 09.03.2018г. по подмярка 7.2 на мярка 7 за Проект 

„Рехабилитация  и реконструкция на участъци от общински пътища: RSE 1082, TGV 1137, 

RSE2004, в Община Две Могили“ сключен между Община Две могили и ДФ „Земеделие”. 

№ 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 +   
17. Христина Димитрова Ефтимова +   
 Общо: 16   

 

По деветнадесета точка от дневния ред, Общинският съвет, на основание чл. 21, 
ал. 1, т. 10 и т. 24 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 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 Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 
18/07/2/0/00109 от 09.03.2018 г. по подмярка 7.2 на мярка 7 за Проект „Рехабилитация  и 
реконструкция на участъци от общински пътища: RSE 1082, TGV 1137, RSE2004, в 
Община Две могили”, сключен между ДФ „Земеделие” и Община Две могили, със 
седалище и адрес на управление гр. Две могили, бул. „България“ № 84, ЕИК по 
БУЛСТАТ 000530529, идентификационен номер по ДДС № BG000530529, представляван 
от Божидар Димитров Борисов и Докладна записка с вх. № 359 от 20.12.2018 г. след 
проведено поименно гласуване с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 
(нула) гласа „Въздържал се”, прие 

 

РЕШЕНИЕ 
№ 914 

 

1. Упълномощава кмета на Община Две могили да подпише Запис на заповед, без 
протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” в размер на 464 
009.74 лева (словом: четиристотин шестдесет и четири хиляди и девет лева и седемдесет и 
четири стотинки) за обезпечаване на 100 % от заявения за финансиране разход за ДДС към 
заявка за авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 
18/07/2/0/00109 от 09.03.2018 г. по подмярка 7.2 на мярка 7 за Проект „Рехабилитация  и 
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реконструкция на участъци от общински пътища: RSE 1082, TGV 1137, RSE2004, в Община 
Две Могили” сключен между Община Две могили и ДФ „Земеделие”. 

2. Възлага на кмета на Община Две могили да подготви необходимите документи за 
получаване на заявения за финансиране разход за ДДС към заявка за авансово плащане по 
Договор № 18/07/2/0/00109 от 09.03.2018 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие”. 
 

Двадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 336/11.12.2018 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Теолина Атанасова Христова за раждане на 
първо дете – Александър Владиславов Христов. 

По нея докладва:  
1. Айдън Карамехмедов – председател на Комисията по „Здравеопазване и социални 

дейности”: 

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 бъде отпусната еднократна финансова помощ за раждане на първо 
дете в размер на 200 лева. 

 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 336/11.12.2018 г. 

е явно, моля гласувайте. 
 

По двадесета 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. № 336 от 11.12.2018 г. след проведено явно гласуване с 16 
(шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) глас „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 

 

РЕШЕНИЕ 
№ 915 

 

1. Отпуска на Теолина Атанасова Христова, живееща в село Бъзовец, община Две 
могили, ул. „Георги Димитров” № 124, еднократна финансова помощ в размер на 200.00 
(двеста) лева, за раждане на първо дете –  Александър Владиславов Христов, роден на 
24.07.2018 г. 

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

Двадесет и първа точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 345/14.12.2018 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Георги Линков Гаврагатов, живеещ в град Две 
могили на улица „Неофит Бозвели” № 5. 

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

Комисията по „Здравеопазване и социални дейности” разгледа на свое заседание 
настоящата докладна записка и излезе със становище заявлението да не бъде уважено, тъй 
като лицето получава безплатно отопление. 

 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 
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Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 345/14.12.2018 г. 
е явно, моля гласувайте. 

 

По двадесет и 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 във връзка с чл. 3, ал. 1 във връзка с чл. 5, т. 5, чл. 9, т. 1, чл. 11, т. 1 и 2 
от Наредба № 10 за изплащане на еднократна помощ при раждане на дете, подпомагане 
на пострадали при пътно-транспортни произшествия, производствени аварии, пожари, 
природни бедствия и други от бюджета на община Две могили, област Русе и Докладна 
записка с вх. № 345 от 14.12.2018 г. след проведено явно гласуване с 16 (шестнадесет) 
гласа „За”, 0 (нула) глас „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 

 

РЕШЕНИЕ 
№ 916 

 

1. Отказва да бъде отпусната на Георги Линков Гаврагатов, живеещ в гр. Две могили, 
ул. „Ниофит Бозвели” № 5 еднократна финансова помощ. 
 
 Двадесет и втора точка от дневния ред: 

Изказвания, питания, становища и предложения от граждани. 
Такива не бяха направени. 

   

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, поради изчерпване на дневния ред, закривам четиридесет и шестото заседание 

на VІI – мия Общински съвет в Община Две могили.  
 

Забележка: Списъците с резултатите от проведеното поименно гласуване по точки 2, 
4, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19 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 04.01.2019 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:  

     
 

________________ (Стефан Димитров Стефанов) 


