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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 
 

№ 48 
 

Днес, 22 февруари 2019 година, в 9.00 часа, в конферентната зала на Община Две 
могили, започна четиридесет и осмото редовно заседание на VІI – мия Общински съвет – Две 
могили. 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 
Уважаеми колеги общински съветници, 
Уважаеми господин Кмете на Община Две могили, 

 Уважаема госпожо Председетел на Общинската избирателна комисия, 
 Уважаеми гости, 

Дами и господа, 
 

 За днес, 22.02.2019 г. е насрочено провеждането на 48 – мото заседание на VІІ – тия 
Общински съвет в Община Две могили.  
 Преди да преминем към съществената част от нашата работа, искам да дам думата на 
Председателя на Общинската избирателна комисия, която да обяви тяхно решение. 

 

Анелия Петрова – Председател на Общинска избирателна комисия в град Две 
могили: 

Като Председател на Общинската избирателна комисия в град Две могили обявявам 
взето от нас решение за избор на общински съветник на мястото на Румен Стефанов Драков 
от Местна коалиция Алтернатива на статуквото – ПП АБВ, коалиция Народен съюз, партия 
ЗС Ал. Стамболийски, както следва: 

1. С решение № 175 – МИ от 11.02.2019 г. обявяваме за избран за общински съветник 
лицето Стоян Георгиев Гецов: 
 

Следва общинския съветник да положи предвидената в член 32, алинея 1 от ЗМСМА 
клетва устно и подпише клетвена декларация.  

За целта, ще помоля г-н Гецов да дойде до мен, да слуша какво казвам и да повтаря 
след мен – ясно и високо. 

 

Председателят на Общинската избирателна комисия започва да чете клетвата, а г-н 

Гецов – я повтаря. 
 

"Заклевам се 
в името на Република България 
да спазвам Конституцията и законите на страната 
и във всичките си действия 
да се ръководя  
от интересите на гражданите от Община Две могили 
и да работя за тяхното благоденствие." 

 

 ЗАКЛЕХ СЕ! 
 

Моля общинския съветник Стоян Георгиев Гецов да удостовери полагането на 
клетвата си с подписването на клетвената декларация. 

Г-н Гецов отива при Председателя на Общинската избирателна комисия и подписва 

предварително подготвената клетвена декларация. 
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Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 
На 48-мото редовно заседание на Общинския съвет в Община Две могили, от общо 17 

общински съветника, присъстват 17 (седемнадесет), няма отсъстващи. 
 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, преди да преминем към обсъждане на дневния ред искам да направя едно 
съобщение, а именно: при изготвянето на Протокол № 47 от предходното заседание на 
Общинския съвет, преди текста на Решение № 932 е допусната техническа грешка на 
правните и фактическите основания за неговото приемане. При приемането на това решение 
по време на заседанието, Общинският съвет е установил действителните основания и 
решението е прието правилно. Явната техническа грешка е коригирана съгласно разпоредбите 
на Правилник № 1 и за направената поправка ще въде уведомена Областна администрация. 

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 със 17 (седемнадесет) 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 Йордан Йорданов и Петко Петков с вх. № 56/12.02.2019 г., 
относно: Опрощаване на задължения на Сдружения на животновъдите – с. Острица и с. 
Могилино към Община Две могили. 

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

животновъдство и гори”. 

2. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 39/30.01.2019 г., относно: 
Годишен отчет за изпълнението на Програмата за управление на Община Две могили за 
мандат 2015 - 2019 година за 2018 година. 

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

и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

3. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 43/07.02.2019 г., относно: 
Дейността на Общинско предприятие „Обществено хранене”за второто полугодие на 2018 г. 

Докладва: Байчо Георгиев – член на Комисията по „Здравеопазване и социални 

дейности”. 

4. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 52/08.02.2019 г., относно: 
Информация за спазване на транспортната схема в Община Две могили през 2018 г. 

Докладва: Айдън Карамехмедов – член на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

5. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 53/11.02.2019 г., относно: 
Закриване на социалната услуга „Защитено жилище за лица с умствена изостаналост” село 
Могилино и разкриване на „Дневен център за деца и/или пълнолетни лица с увреждания гр. 
Две могили. 

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

социални дейности”. 

6. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 54/11.02.2019 г., относно: 
Информация за извършените промени по бюджета на Община Две могили по реда на чл. 125, 
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ал. 1 и чл.112, ал. 5 от Закона за публичните финанси и чл. 40, ал. 1 от Наредба № 6 за 
условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите 
три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Две 
могили, област Русе за четвъртото тримесечие на 2018 година. 

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

финанси”. 

7. Докладна записка от Стефан Стефанов с вх. № 58/12.02.2019 г., относно: 
Приемане на Отчет за изпълнението на бюджета на Общинския съвет в Община Две могили за 
периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. 

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

8. Докладна записка от Красимира Русинова с вх. № 59/12.02.2019 г., относно: 
Отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост в землището на с. Острица. 

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

гори”. 

9. Докладна записка от Красимира Русинова с вх. № 60/12.02.2019 г., относно: 
Отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост в землището на с. Чилнов. 

Докладва: Николай Христов – член на Комисията по „Земеделие, животновъдство 

и гори”. 

10. Докладна записка от Красимира Русинова с вх. № 61/12.02.2019 г., относно: 
Приемане на Отчет за изпълнение на Общински план за младежта за 2018 година. 

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

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

11. Докладна записка от Стефан Стефанов с вх. № 62/12.02.2019 г., относно: 
Промяна в състава на Постоянните комисии към Общински съвет – Две могили. 

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

12. Докладна записка от Красимира Русинова с вх. № 63/12.02.2019 г., относно: 
Приемане на Общински план за младежта за 2019 година. 

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

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

13. Докладна записка от Красимира Русинова с вх. № 64/12.02.2019 г., относно: 
Решение за предоставяне на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд (ОПФ), 
находящи се на територията на Община Две могили за общо и индивидуално ползване на 
земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни по реда на  чл. 37и и чл. 37о от Закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за стопанската 2019/2020 година. 

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

гори”. 

14. Доклад от Божидар Борисов с вх. № 65/12.02.2019 г., относно: Вземане на 
решение за даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план - Изменение 
план за улична регулация /ПУП - ИПУР/ от ОТ 84, през ОТ 85 и ОТ 86 до ОТ 90 по 
регулационния план на гр. Две могили, община Две могили,  област Русе. 

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

и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

15. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 66/14.02.2019 г., относно: 
Определяне размера на трудовото възнаграждение на кмета на общината и кметовете на 
кметства. 

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

16. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 44/07.02.2019 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Сабрие Ибрямова Ашимова на 61 г., живееща 
в село Бъзовец, общ. Две могили.  

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

социални дейности”. 

         Севгюл Юмерова – секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
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17. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 45/07.02.2019 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Минка Ефтимова Първанова на 72 г., живееща 
в гр. Две могили.  

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

социални дейности”. 

18. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 46/07.02.2019 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Минет Руфат Хасан, живееща в гр. Две 
могили.  

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

дейности”. 

19. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 47/07.02.2019 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Емилия Асенова Яшкова, живееща в гр. Две 
могили.  

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

социални дейности”. 

20. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 48/07.02.2019 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Фатме Исуфова Арифова за раждане на първо 
дете – Неджиб Арифов Неджибов. 

Докладва: Байчо Георгиев – член на Комисията по „Здравеопазване и социални 

дейности”. 

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

21. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 49/08.02.2019 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Наталия Станчева Стойкова за раждане на 
второ дете – Благовест Искренов Иванов. 

Докладва: Светлана Цветанова – член на Комисията по „Здравеопазване и социални 

дейности”. 

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

22. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 50/08.02.2019 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Цветомира Христова Ботева за раждане на 
първо дете – Александър Тихомиров Иванов. 

Докладва: Светлана Цветанова – член на Комисията по „Здравеопазване и социални 

дейности”. 

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

23. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 51/08.02.2019 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Шенай Шенасиева Ахмедова за раждане на 
първо дете – Реян Айдън Ремзиев. 

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

дейности”. 

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

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

Първа точка от дневния ред: 
Докладна записка от Йордан Йорданов и Петко Петков с вх. № 56/12.02.2019 г., 

относно: Опрощаване на задължения на Сдружения на животновъдите – с. Острица и с. 
Могилино към Община Две могили. 

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

гори”: 

Постъпила е докладна записка от двамата кметове на село Острица и село Могилино за 
Опрощаване на задължения на Сдружения на животновъдите – с. Острица и с. Могилино към 
Община Две могили. 

Аз вземам думата в качеството си на председател на 5-та комисия и член на 1-ва 
комисия. Към настоящия момент останаха проблемни отношенията между Община Две 
могили и членовете на Сдруженията на животновъдите на двете села. Тези проблеми датират 
от 2010 година и всички вие подробно сте запознати със събитията, които съпровождаха това. 
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Имаше редица съдебни дела по този въпрос, които се развиха по различен начин за 
животновъдите от различните села. В две от селата бяха уважени исканията на 
животновъдите, но в две от тях бяха отхвърлени претенциите им като недопустими. Ние не 
можем да коментираме решенията на съда. Към настоящия момент трябва да се съберат 
сумите от изпълнителни дела срещу животновъдите. От 2010 година до момента голяма част 
от животновъдите са или пенсионери, а някои от тях са и починали вече. Съгласно закона за 
вземамията ние имаме право тези вземания да ги отнесем към категорията на несъбираемите 
по давностен срок. Няма как да събираме вземанията от хора, които са на малки понсии и с 
ниски доходи. Общото мнение и на двете комисии е да вземем това решение за опрощаване на 
тези задължения и това, което е записано в докладната записка, че Общината не търпи загуби 
не е вярно, защото над 28 000 лева са дадени първо за почистване на тези пасища и отделно 
разноските по водените дела и хонорарите на адвокатите и общата сума е близо около 60 000 
лева, които са загуби за Общината. Така или иначе становището на двете комисии е 
предложеният ни проект на решение да бъде приет. 

В разискванията по първа точка участие взеха: 
1. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 
Преди 3 години когато аз станах Кмет, не съм давал кой знае какви големи обещания, 

но всичките си обещания, които съм дал съм си ги изпълнил. По повод делата във връзка с 
тези пасища, от една страна има справедливодт в решенията на съда. Многократно съм казвал, 
че всеки един, който подписва някакви договори и взема някакви решения, то той трябва да 
носи и отговорност за това и трябва да знае какви последствия носи това. Цифрите, които са 
дадени са близо 60 000 лева щети за Община Две могили. След като сме в правова държава, 
съдът е този, който взема решенията и ние сме длъжни да се съобразяваме с тях. Какво ще 
стане сега след като опростим задълженията на животновъдите от тези две села със 
Сдруженията на животновъдите от село Кацелово и Две могили, които вече са си платили 
задълженията?Разберете, Общината не е производствено предприятие и няма странични 
приходи, средствата, с които разполагаме са ограничени, затова аз призовавам всеки един от 
Вас да гласува не по съвест, а законно. 

2. Айдън Карамехмедов – Общински съветник: 
Понеже в общественото пространство се тиражира, че Общинският съвет не е 

добронамерен към животновъдите, аз искам да кажа, че когато аз бях Председател на 
Общинския съвет през 2015 година, ние взехме същото такова решение, което беше върнато 
от Областния управител на Област Русе, след което ние го потвърдихме и така решението 
беше обжалвано пред съда. Тогава Общинският съвет загуби делото и ние бяхме осъдени да 
заплатим 500 лева адвокатски хонорари, които пари събрахме от личните си средства. Така, че 
това, което се говори, че ние не сме добронамерени към хората не е вярно. 

 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Йордан Йорданов и Петко Петков с вх. № 

56/12.02.2019 г. е явно, моля гласувайте. 
 

След приключване на разискванията по първа точка от дневния ред, 
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 във връзка с чл. 108 от ЗЗД, чл. 
3, ал. 2, т. 24 и чл. 4, 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. № 56 от 12.02.2019 г. след проведено явно 
гласуване с 13 (тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 4 (четири) гласа 
„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 940   

1. Опрощават се вземанията на Община Две могили /главници, лихви, разноски/ от 
Сруженията на животновъдите село Острица и село Могилино, произтичащи от Договори за 
наем на общински пасища и мери от 2010 г., скрючени от Кмета на Община Две могили с 
представители на животновъдите с цел кандидатстване пред ДФЗ за мерки по СЕПП в 
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изпълнение на Решение № 658-Протокол № 48/23.04.2010 г. на Общински съвет град Две 
могили. 
 2. Упълномощава Кмета на Община Две могили да сключи на основание чл. 108 от ЗЗД 
договори с Представителите на Сдруженията на животновъдите – страни по договорите за 
наем на общински пасища и мери от 2010 г. за опрощаване на всичките им задължения, 
породени от тези договори. 
 

Втора точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 39/30.01.2019 г., относно: Годишен 

отчет за изпълнението на Програмата за управление на Община Две могили за мандат 2015 - 
2019 година за 2018 година. 

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

Кметовете са институциите в нашата държава, които винаги са отговорни за всичко, 
както и виновни за всичко. Кметът на общината има изключителна отговорност и едва ли 
обикновеният гражданин осъзнава, че от момента на появяването му на бял свят до момента в 
който си отива, всичко, което получава като административна услуга и като обществена, 
всъщност е свързано изцяло с работата на кмета. В тази връзка съгласно Закона за местното 
самоуправление и местната администрация  ни е представен  отчет от кмета на общината за 
изпълнението на управленската програмата  на общината за 2018 г. Посочени ни са цели, 
приоритети,  дейности,  сроковете за изпълнение и резултати. Преди два дни във фейсбук 
страницата на общината беше публикуван клип, който много добре представя осъществените 
проекти през изминалата година.Всичко това се случи, защото и през 2018 г. дейността на 
община Две могили беше насочена към изпълнението на приоритетните области от 
Програмата за изпълнение и това е благодарение на последователните действия и намерения 
за постигане на начертаните цели. В настоящия документ са описани  подробно 
реализираните дейности, създаването на предпоставки за стимулиране на инвестиции и 
подкрепата за малките и средни предприятия, подобряване на жизнената среда, където са 
описани инфраструктурните проекти, изпълнението на планираната дейност в сферата на 
социалната и здравна политика, образование, култура. Всичко това е благодарение на 
изграденото доверие и работата на общинска администрация. В заключение искам да кажа, че 
активността и инициативността  на кмета и визията му за развитието на общината е видна 
защото и през  2018г. община Две могили утвърди позицията си като община, която успешно 
работи за подобряване качеството на живота на гражданите. 

Разисквания по втора точка нямаше. 
 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 39/30.01.2019 г. 

е явно, моля гласувайте. 
 

По втора точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 44, ал. 5, 
изречение трето във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация и чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 
1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с вх. № 39 от 
30.01.2019 г. след проведено явно гласуване със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) 
гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 941 

 

1. Приема за сведение годишен отчет за изпълнението на Програмата за управление на 
Община Две могили за мандат 2015 - 2019 година за 2018 година. 

Приложение: Годишен отчет за изпълнението на Програмата за управление на 
Община Две могили за мандат 2015 - 2019 година за 2018 година 
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Трета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 43/07.02.2019 г., относно: Дейността 

на Общинско предприятие „Обществено хранене”за второто полугодие на 2018 г. 
По нея докладва:  
1. Байчо Георгиев – член на Комисията по „Здравеопазване и социални дейности”: 

Четвърта комисия разгледа на свое заседание Доклада за дейността на Общинско 
предприятие „Обществено хранене” за  второто полугодие  на 2018 г. 

В него се посочва, че през второто полугодие на 2018 г. столовото хранене се 
реализира за учениците от СУ „Св. Св. Кирил и Методий” – град Две могили. Менюто им 
включва супа и основно ястие. Цената на купона за храна за един ден на един ученик е 2,30 
лв., както бе през миналата година и заплащан изцяло от родителите. Броят на хранещите се е 
непостоянен от 70 до 90 броя. Тука имаме увеличение на хранещите се средно с 20 броя, 
спрямо същия период на миналата година. Оттук стойността на продадените купони е в 
размер на 12 374.00 лв., срещу 10 294.80 лв. през миналата година. 

Освен това, Общинското предприятие осигурява целодневно хранене на потребителите 
на двете социални услуги, който се осъществяват на територията на общината – ЦНСТПЛУИ 
и ЗЖЛУИ. Към 31.12.2018 г.: 

1. ЦНСТПЛУИ – град Две могили дължи на предприятието сумата от 12 048 лв. за 
неплатени фактури от м. май 2018 г. до края на годината. За неплатени фактури от м. 
септември 2016 г. до 31.12.2017 г. дължимата сума е 30 582.51 лв.. Това означава, че 
ежемесечно Центъра се нуждае от дофинансиране на средства за храна в размер между 1 
500.00 – 2 000.00 лв.  

2. ЗЖЛУИ – село Могилино дължи на предприятието сумата от 10 286.85 лв. за 
неплатени фактури от м. декември 2017 г. до края на 2018 г. За непратени фактури от м. 
септември 2016 г. до 31.12.2017 г. дължимата сума е 21 265.54 лв. Това означава, че 
ежемесечно Защитеното жилище се нуждае от дофинансиране на средства за храна в размер 
между 800.00 – 1 300.00 лв.  

Предприятието приготвя и транспортира храна за лица ползващи услугите на Домашен 
социален патронаж. В момента, потребителите на социалната услуга са 143 броя срещу 146 за 
същия период на миналата година. Приготвената храна е за обяд и се състои от супа – 300 – 
350 гр. и основно ястие – 300 – 350 гр., поставени в съдове за еднократна употреба. Към 
31.12.2018 г. несъбраните такси са в размер на     574.36 лв. срещу 408.59 лв. през предходния 
период.  

Общинското предприятие реализира и дейност по проект ”Топъл обяд” за периода от 
01.07.2017 г. до 31.12.2019 г. за 75 бр. потребители. Реализирането на дейността по 
социалната услуга ”Топъл обяд” включва предоставянето на храна за обяд – супа, основно 
ястие и хляб на стойност 2.50 лв. за едно лице на ден и 5% административни разходи, в които 
влизат само част от съдовете за еднократна употреба.  

През отчетния период са проведени 3 общински мероприятия, при които 
предприятието е реализирало приходи в размер на 670.51 лв. 

Трети сезон, Общинското предприятие развива дейност, свързана с организиране на 
туристическа дейност на територията на пещера „Орлова чука” и прилежащите павилион 
”Бърза закуска” и настаняване в туристическата спалня. За периода от м. юли 2018 г. до края 
на м. октомври 2018 г., имат следните доходи: 
 1. От пещера „Орлова чука” – 43 218.00 лв, при 40 413.00 лв. за същия период през 
2017 г. 
 2. От павилион „Бърза закуска” – 9 847.70 лв. при 8 359.25 лв. през 2017 г. 
 3. От рекламни материали – 3 110.50 лв. при 1 900.00 лв. през 2017 г. 
 4. Нощувки в хижата – 378 лв 

Към 31.12.2018 г. Общинското предприятие дължи суми за доставка на хранителни 
продукти в размер на 49 991.53лева спрямо 55 382.22 лв. към 31.12.2017 г. 
 Становището на четвърта комисия е докладът да бъде приет. 

Разисквания по трета точка нямаше. 
 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 
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Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 43/07.02.2019 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, чл. 7, ал. 1, т. 4, изр. 2 от Правилник № 6 за устройството и дейността на 
Общинско предприятие „Обществено хранене” и Докладна записка с вх. № 43 от 
07.02.2019 г. след проведено явно гласуване със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) 
гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 942   

1. Приема предоставената Информация относно дейността на Общинско предприятие 
„Обществено хранене”за  второто  полугодие  на 2018 г. 

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

 

Четвърта точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 52/08.02.2019 г., относно: 

Информация за спазване на транспортната схема в Община Две могили през 2018 г. 
По нея докладва:  
1. Айдън Карамехмедов – член на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

Община Две могили е локализирана в регион, в който са развити всички видове 
транспорт – автомобилен, железопътен, воден и въздушен. Няма изградени и функциониращи 
участъци от автомагистрали.  

На територията на община Две могили има изградена 66 км. общинска пътна мрежа от 
четвърти клас и 50 км. републиканска пътна мрежа от трети клас, която включва пътищата 
Русе – Иваново – Две могили – Бяла и (Русе – Бяла) – Две могили – Широково – Острица – 
(Кацелово – Опака).  

През 2018 г. транспортната схема на общината се спазва. На територията на общината 
фирмите превозвачи са две. Едната фирма е ЕТ „Евгений Николаев”, със седалище в гр. Две 
могили и изпълнява общинската транспортна схема от квотата на община Две могили. 
Другата фирма е „ИСКРА ГРУП” ООД, със седалище в гр. Русе и изпълнява транспортна 
схема от квотата на община Русе. 

Автобусните линии от утвърдената общинска транспортна схема на община Две 
могили, изпълнявани от ЕТ „Евгений Николаев” са: Две могили- Русе - два курса дневно; Две 
могили- Батин – два курса дневно; Две могили- Чилнов – един курса дневно; Две могили-
Помен – два курса дневно 

Автобусните линии от общинската транспортна схема на община Русе, обслужващи 
населението на Община Две могили и изпълнявани от „ИСКРА ГРУП” ООД са: Русе-
Кацелово, два курса дневно; Русе-Помен-три курса дневно. 

Учениците от населените места, в които са закрити училищата се извозват до СУ „Св. 
Св. Кирил и Методий” гр. Две могили и ОУ „Христо Ботев” с. Баниска с автобуси, 
предоставени от Министерството на образованието и науката. Автобусите са 5 (пет), и са 
както следва: „СИТРОЕН ДЖЪМПЕР”, с рег. № СВ 1481 МП; „ИСУЗУ ЕВРО ТЮРКОАЗ”, с 
рег. № Р 7648 РК; „ИСУЗУ ЕВРО ТЮРКОАЗ”, с рег. № Р 7650 РК; „ИСУЗУ ЕВРО 
ТЮРКОАЗ”, с рег. № Р 1557 АК; „ХЮНДАЙ КАУНТИ”, с рег. № Р 7644 РК 
 Децата, посещаващи детските градини също се извозват с транспорт, осигурен от 
Общината, а именно: „ФОРД ТРАНЗИТ, с рег. № Р 6178 ВХ; „ПЕЖО БОКСЕР”, с рег. № Р 
5594 АМ; „СИТРОЕН ДЖЪМПЕР”, с рег. № Р 1965 КА. 

Комисията по „Териториално устройство и строителство, местно самоуправление и 
нормативна уредба” разгледа на свое заседание предложената ни за приемане информация и 
излезе със становище тя да бъде приета. 
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Аз обяче имам няколко въпроса към Кмета на Общината – какво се прави, за да има 
приходи тази Автогара; ако нямаме Автогара, какво правят двете жени, които са назначени 
там и автобусите, които се паркират на паркинга на Атогарата плащат ли някакъв наем за 
това? 

В разискванията по четвърта точка участие взеха: 
1. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 
От близо една година върви преписка с ДАИ за Автогарата, бяха извършени няколко 

проверки и от два месеца Общината има документ, с който ни се дава възможност ние сами да 
решим да закрием ли или не Автогарата. Търсим начини за финансиране, за да можем да 
запазим Автогарата. Що се отнася до заплащането на автобусите – не, не се плащат наеми, 
защото всички знаем какво е състоянието на Автогарата и паркинга, няма осветление, няма 
охрана и аз няма на какво отгоре да им искам наем. 

 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 52/08.02.2019 г. 

е явно, моля гласувайте. 
 

След приключване на разискванията по четвърта точка от дневния ред, 
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 
1 за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинска администрация и във връзка с Решение № 900, взето 
на заседание на Общински съвет-Две могили с Протокол № 46/28.12.2018 г. и Докладна 
записка с вх. № 52 от 08.02.2019 г. след проведено явно гласуване със 17 (седемнадесет) 
гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 943   

1. Приема информация за спазване на транспортната схема в Община Две могили през 
2018 г. 
 Приложение: Информация за спазване на транспортната схема в Община Две могили 
през 2018 г. 
 

Пета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 53/11.02.2019 г., относно: Закриване 

на социалната услуга „Защитено жилище за лица с умствена изостаналост” село Могилино и 
разкриване на „Дневен център за деца и/или пълнолетни лица с увреждания гр. Две могили. 

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

дейности”: 

Община Две могили е доставчик на социална услуга от резидентен тип „Защитено 
жилище за лица с умствена изостаналост” със седалище село Могилино. Услугата е държавно 
делегирана дейност, разкрита със Заповед № РД01/25.09.2009 г. на Агенция „Социално 
подпомагане”. Защитеното жилище е разположено на 26 км. от гр. Две могили в село 
Могилино. Помещава се в триетажна сграда, на която е направен ремонт през 2009 г. Към 
настоящият момента сградата е в добро състояние.  

От 1 януари 2018 г. капацитета на услугата е 8 потребителя, с целева група „умствена 
изостаналост”, от които един потребител е с диагноза „тежка умствена изостаналост”. Част от 
тях са със съпътстващи други психични заболявания, състояния и/или зависимости. Седем от 
потребителите проявяват агресивно, автоагресивно и/или деструктивно поведение, 
конфликтност и раздразнителност. При по-голяма част от тях периодично се налага 
провеждане на лечение в Държавна психиатрична болница в гр. Бяла. Често при кризи на 
потребителите се налага дежурния служител сам да се справя с овладяването им. Числеността 
на персонала не е достатъчен за осигуряване на повече от един служител на сменен режим на 
работа, което е наложително предвид състоянието на потребителите и изолираността на 
населеното място. Усилията на персонала са насочени основно към опазване живота и 
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здравето на потребителите и задоволяване на основните им потребности, няма възможност за 
достатъчно терапевтични, рехабилитационни и социализиращи дейности, няма квалифициран 
персонал, няма съпътстващи социални услуги за нуждите на потребителите. Същото не 
съответства на целите и определянето на социалната услуга „Защитено жилище”, където би 
следвало да бъдат настанени пълнолетни лица с трайно намалена работоспособност, които 
подпомагани от специалисти да водят относително самостоятелен начин на живот. 
Здравословното състояние на потребителите в Защитеното жилище в с. Могилино предполага 
полагане на грижи за тях в социална услуга – „Център за настаняване от семеен тип”, която е 
предназначена за пълнолетни лица с висока степен на зависимост от грижа. Също така в 
интерес на потребителите е социалната услуга да е в населено място в близост до което има 
здравно заведение и възможност да се наеме квалифициран персонал. В интерес на 
потребителите, ползващи услугата е да живеят в спокойна среда, която да им осигури 
необходимите за нормален живот битови условия, качествена професионална подкрепа, 
емоционална и психическа стабилност, социални контакти и живот в общността. 

Делегираните от държавата на общините социални дейности се финансират със 
средства от Републиканският бюджет, което се осъществява по централизиран модел, 
регламентиран в закон. Средствата са съобразени с потребностите на отделните общини и са 
свързани с Решение на Министерския съвет, с които се определят делегираните от държавата 
дейности. 

Финансово състояние на ЗЖ: /табл. 1/ 

Година Брой 
потребители 

Държавно 
финансиране 

Дофинансиране 
от общината 

Задължения в 
края на периода 
/неразплатени/ 

Общо 
разходи за 
услугата 

2016 10 74 440,00 17 257,00 27 842,92 119 539,92 
2017 10 81 880,00 10 194,00 37 866,58 129 940,58 
2018 8 70 800,00 37 026,00 23 277,43 131 103,43 

 От предоставените данни е видно, че разходите за предоставената услуга значително 
превишават държавното финансиране. От държавното финансиране към общите разходи за 
услугата се покриват между 54 – 63 %. Разликата следва да се покрие от бюджета на 
общината, като това е за сметка на всички жители на Община Две могили. Тези средства се 
изразходват единствено за текущи разходи (работна заплата, осигуровки, храна, ел. енергия, 
горива) и няма надграждане на предоставената услуга. Средствата предоставени от общината 
спомагат за съществуването на услугата, но не и за повишаване на качеството.  

В интерес на потребителите, ползващи социалната услуга е да живеят в спокойна 
среда, която да им осигури необходимите за нормален живот битови условия, качествена 
професионална подкрепа, емоционална и психическа стабилност, социални контакти и живот 
в общността.  

На основание на всичко посочено до тук, са предприети действия от Изпълнителния 
директор на Агенция социално подпомагане към Министерството на социалната политика, 
като със Заповед № РД01-0073 от 14.01.2019 г. се прекратява настаняването на потребители в 
ЗЖЛУИ с. Могилино, която е в сила от 01.02.2019 г. Проведена е работна среща в РДСП – гр. 
Русе с представители от ДСП – гр. Две могили, изготвен е план за предприемане на мерки и 
планиране на дейностите за закриване на Защитено жилище за лица с умствена изостаналост 
с. Могилино в период от десет месеца.  

Във връзка с гореизложеното, Кметът на Общината ни предлага: 
1. Услугата „Защитено жилище за лица с умствена изостаналост” да бъде закрита. 
2. Разкриване на услугата „Дневен център за деца и/или пълнолетни лица с 

увреждания” с капацитет 10 потребителя. Услугата се финансира на основание чл. 24 ал. 1 и 
ал. 2 от ЗСП. Целевата група е пълнолетни лица с увреждания. За функционирането на 
услугата ще се използва сградата на бившата детска ясла – първи етаж. Услугата ще бъде 
разкрита в срок до 31октомври 2019 г., като Община Две могили може да реновира и оборудва 
помещенията. Сградата има достъпна среда за предвижване на хора с увреждания. 

С цел осигуряване на заетост на персонала, работещ в социалната услуга ЗЖ  ще се 
пренасочи  към други социални услуги, администрирани в Община Две могили. 
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Разкриването на Дневният център е заложен в Общинската стратегия за развитие на 
социалните услуги 2016-2020 г. и в Годишният план за действие по изпълнението на 
общинската стратегия за 2019 г. 

Заложени са и в натуралните и стойностните показатели за финансиране на 
делегираните от държавата дейности за периода 2018-2020 г. 

Комисията по „Здравеопазване и социални дейности” разгледа много подробно 
докладната записка и излезе със становище двете точки в предложеният ни проект на решение 
да бъдат гласувани в две отделни решения с поименно гласуване, а именно: 

Първото решение: 

1. Закрива услугата „Защитено жилище за лица с умствена изостаналост” – срок до 31 
октомври 2019 г. 

2. Упълномощава кмета на Община Две могили да предприеме необходимите действия 
за изпълнение на решението на Общински съвет. 

Второто решение: 

1. Разкрива социалната услуга „Дневен център за деца и/или пълнолетни лица с 
увреждания” с капацитет 10 потребителя – срок до 31 октомври 2019 г.  

2. Упълномощава кмета на Община Две могили да предприеме необходимите действия 
за изпълнение на решението на Общински съвет. 

Тъй като кметът на Общината е вносител на докладната записка, ако той е съгласен с 
предложението на комисията, предложеният проект на решение да бъде разделен в две 
отделни решения, които цитирах, то тогава нашето предложение не го подлагайте на 
гласуване. 

В разискванията по пета точка участие взеха: 
1. Байчо Георгиев – Общински съветник: 
Както обявих на заседанието на четвърта комисия – Аз няма да подкрепя това 

предложение за закриване на услугата „Защитено жилище за лица с умствена изостаналост” в 
село Могилино. Защо? Ако искахме да закриваме тази услуга, считам че беше коректно на 
днешното заседание докладната записка да бъде във вида „Предлага на Общинския съвет …”, 
т.е. „Общинският съвет дава съгласие да бъде закрита услугата …”. От материалите, които са 
ни представени става ясно, че предложението е направено от Кмета на Общината на 
03.01.2019 г. Кметът на Общината е направил предложението, че иска да бъде закрита 
услугата, Социално подпомагане реагират на това предложение, издават заповед за закриване 
на дома. Ние сега сме поставени в ситуация без никой да ни пита, обаче трябва да гласуваме, 
защото вече сме тръгнали по този път. Беше коректно на това заседание Общинският съвет да 
даде съгласието си за закриването на дома, а на следващото заседание вече с друга докладна 
записка да бъде закрит дома. 

Второ – тези хора, които са настанени в този дом не ги настанява Кмета на Общината, 
не ги настанява Общинския съвет, тези хора ги настанява Агенцията за социално подпомагане 
и дали те са огресивни или не, не е въпрос, който трябва да стои на нашето внимание, те са си 
отговорни и те трябва да го решават. Те ходели из селото, да те са на свободен режим, те не са 
затворени. Персоналът не бил подготвен, добре – както казва Бойко Борисов – материала 
такъв. 

През 2007 година този филм го играх – закрихме дома в Могилино, но тогава 
Агенцията за социално подпомагане напълно си поеха отговорността за това какво ще се 
случи с тези два дома след това и докато те не разкриха тази услуга, Общинският съвет не 
прие решение. Говорим за това, че това е държавна дейност 100 %, а в същото време 
дофинансираме. Разбира се, че ще дофинансираме. Аз се пошегувах на заседанието на 
комисията когато казах ако искате дайте да закрием Домашния социален патронаж, там 
дофинансирането е 200 000 лева. Така ще спестим 200 000 лева на Общината, а ние на 
Защитеното жилище в момента даваме 20-30 000 лева. 

Освен това какво ще се случи със сградата, след като закрием услугата. Чух някакви 
идеи за зелено училище, някой може ли да ми направи една рекапитолация какво ще струва 
това? Кой ще ми каже какво можем ние да предложим на тези ученици, като ги поканим в 
село Могилино? Все пак на тази сграда трябва да се извърши някакъв ремонт. Ако питате мен 
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– по-резонно е ако се приеме това решение за закриване на дома, като второ решение веднага 
да се приеме сградата да бъде продадена. 

Ето защо аз Ви предлагам първото решение за закриване на услугата да не го 
подкрепяме докато не се разбере какво точно ще се случи след това. 

По отношение на разкриването на дневния център, има план от миналата година и там 
няма какво да обсъждаме и тъй като отново говорим за пари да не се откаже след две години, 
че трябва и там да дофинансираме и да решим отново да я закрием. 

2. Димитър Димитров – Общински съветник: 
Аз също няма да покрепя това предложение на Кмета на Общината. 2008 година 

правихме 50 годишен юбилей на социалната услуга и се наложи през 2009 година тя да бъде 
закрита. Тогава бяха направени два проекта – един за малката сграда и един за голямата. 
Проектът за малката сграда беше осъществен. Тази мярка е много крайна и Кметът като казва, 
че има дофинансиране от страна на Общината е прав, но аз това нещо няма да го подкрепя, 
защото там работят 6 човека. Искам да се върна малко по-назад в годините, когато домът 
съществуваше, тогава потребителите бяха 150 на брой с персонал 67 човека. Тогава тази 
социална услуга крепеше трите села – Баниска, Помен и Могилино. Нещата вървяха добре до 
въпросната 2009 година, когато журналистката дойде, създаде един филм, който закри тази 
институция. Този филм беше един монтаж и аз като кмет на селото тогава лично поканих 
Георги Първанов – Президентът на Република България, който идва на място и се запозна с 
обстановката и установи в действителност, че нещата не са такива, каквито ги представят в 
този филм. Ето защо аз няма да подкрепя предложението за закриване на Защитеното 
жилище. 

3. Йордан Борисов – Обществен посредник на Община Две могили: 
В момента мен лично ме интересува каква ще е съдбата на тези хора. Както ние, така е 

потребителите там имаме права. 
Искам да попитам има ли представител на Регионалната дирекция за социално 

подпомагане? Може ли някой от вас да каже защо се закрива услугата, какво ще се случи след 
това, има един протокол, няколко подписа и това е. Къде е нашата Дирекция за социално 
подпомагане да каже какво ще се прави в новооткрития дневен център. 

Аз искам всички документи съпровождащи закриването на услугата, социалните 
оценки, заповеди и т.н. да бъдат съхранявани тук в Общината. 

4. Николай Христов – Общински съветник: 
Много е труден моментът, в който ние трябва да вземем решение постфактум. 

Основателни са всички притеснения и въпроси, които произлязоха от последните изказвания, 
но посочената в докладната записка заповед дава отговор на всичко. Аз също ще гласувам 
против. 

5. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 
Слушайки всички изказвания се върнах 30 години назад с едни лозунги от определени 

хора „Времето е наше”, т.е. искахме промяната, държавата да се оттегли и да се поеме 
частната инициатива. Да се даде възможност на всеки един, според качества да развива 
бизнес, да развива икономика, да развива държавата. Учудвам се, че г-н Борисов, който е част 
от реформаторските блокове, който е подкрепял тази идея в един момент се обръща и 
защитава социализма като строй и социалността като вид дейност. 

Във връзка с това, което каза г-н Георгиев, аз никога не бих си позволил да говоря за 
„материал”, защото ако съм на мястото на хората, които са тук, бих се обидил и бих си 
тръгнал веднага. Аз нямам нищо против тях, като хора, които полагат неимоверни усилия за 
потребителите, които са там, затова защото за тях няма друга алтернатива. От всичко казано 
дотук, аз стигам до извода, че ние не обръщаме внемание на качеството на предлаганата 
услуга, а повече се притесняваме със сградата какво ще стане и петте работни места. 

По повод на думите, които каза г-н Христов – аз не съм решил да закривам услугата, 
заради допълнителното дофинансиране от наша страна, а заради качеството на предлаганата 
услуга. Това дофинансиране от страна на Общината въобще не повишава качеството на 
предлаганата услуга на потребителите, държи ги на едно ниво. И тук ще Ви зачета какво пише 
в докладната записка, ако не сте я чели внимателно: „Здравословното състояние на 
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потребителите в Защитеното жилище в с. Могилино предполага полагане на грижи за тях в 
социална услуга – „Център за настаняване от семеен тип”, която е предназначена за 
пълнолетни лица с висока степен на зависимост от грижа.” И от пет човека персонал и 
петимата присъстват днес на заседанието. Кой се грижи за тези хора с висока степен на 
зависимост от грижа в момента? Казваме, че там трябва да е от резидентен тип, постоянно да 
има хора там, а в момента сигурно потребителите са пуснати някъде из улиците пак. Колко 
пъти г-жа Райчева ми се е обаждала вечерта в 22:00 – 23:00 часа, за да ми каже, че даден 
потребител е избягал и не могат да го открият и ние тръгваме да го търсим. И пак ще се върна 
на думите на г-н Георгиев – не материала е такъв, просто хората, които работят там дават 
всичко от себе си, но за грижата за този тип болни в този дом се изискват психиатри, лекари и 
много други специални грижи, за да не се стигне дори и до убийства, защото виждате 
напоследък какво става в държавата. 

Аз не съм изпреварил събитията и не искам да вземате решения постфактум. Аз съм 
уведомил агенцията, защото съм крайно притеснен, че дори и с тези пори, който даваме от 
страна на Общината, услугага, която се предлага не е на нужното ниво и не е качествена. 
Потребителите не са животни, на които да им осигуриш легло, храна и нафта за отопление. 
Тези хора имат нужда от социална адаптация, от социализация с другите, от работа, от 
трудотерапия и т.н. 

По отношение на разкриване на другата услуга – аз съм съгласен да се раздели в две 
отделни решения, но закриването на услугата в могилино предлолага откриването на дневния 
център в Две могили, а не да разкрием и още една услуга и да станат четири. Ще станем много 
социални в Община Две могили. Каква ми е идеята за този дневен център – това не е от 
резидентен тип, това не е спане, това не е хранене, това наистина е грижа към хора с 
увреждания, т.е. ние имаме в Две могили клуб на хората с физически увреждания, какво 
правим за тях – нищо? Дали сме им едно помещение от наша страна, 4-5 маси и един 
телевизор и нищо друго. Целта на тези дневни центрове е да се работи с тези хора с експерти. 

 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, Общинският съветник г-н Айдън Карамехмедов, предложи от името на 

комисията предложеният проект на решение да се раздели в две отделни решения, които да 
бъдат гласувани поименно. 

Тъй като раглежданата докладна записка не изисква поименно гласуване, ще подложа 
на гласуване предложението на комисията, а именно решенията да бъдат приети с поименно 
гласуване. 

 

Който е съгласен с предложението на четвърта комисия, а именно да се оформят две 
отделни решения, които да бъдат приети с поименно гласуване, моля да гласува с вдигане на 
ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
Със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се”, предложението се приема. 
 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 53/11.02.2019 г. 

ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 
 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 22.02.2019 година  
 

Относно: Закриване на услугата „Защитено жилище за лица с умствена 

изостаналост” село Могилино 
№ 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. Стоян Георгиев Гецов  +  
13. Светлана Йорданова Цветанова +   
14. Светлозар Милчев Донев +   
15. Севгюл Садулова Юмерова +   
16. Стефан Димитров Стефанов +   
17. Христина Димитрова Ефтимова +   
 Общо: 10 7 0 

 

След приключване на разискванията по пета точка от дневния ред, Общинският 
съвет, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 17, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 27, ал. 3 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от 
Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинският съвет, неговите Комисии 
и взаимодействието му с общинска администрация и на основание чл.36в, ал. 1, във 
връзка с ал. 3, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и 
относно глава ІІ. Откриване и закриване на социалната услуга от Методическото 
ръководство за условията и реда за предоставяне на социалната услуга «Защитено 
жилище» утвърдено със Заповед № РД01-386/29.03.2013 г на Изпълнителния директор на 
Агенция социално подпомагане и Докладна записка с вх. № 53 от 11.02.2019 г. след 
проведено поименно гласуване с 10 (десет) гласа „За”, 7 (седем) гласа „Против” и 0 
(нула) гласа „Въздържал се”, прие 

 

РЕШЕНИЕ 
№ 944 

 

1. Закрива услугата „Защитено жилище за лица с умствена изостаналост” – срок до 31 
октомври 2019 г. 

2. Упълномощава кмета на Община Две могили да предприеме необходимите действия 
за изпълнение на решението на Общински съвет. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 22.02.2019 година  
 

Относно: Разкриване на „Дневен център за деца и/или пълнолетни лица с 

увреждания” град 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   + 
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7. Ивайло Пенев Иванов    + 
8. Мехмед Руждиев Мехмедов  +   
9. Мехмед Селманов Чолаков +   
10. Николай Христов Христов   + 
11. Румен Манолов Марков   + 
12. Стоян Георгиев Гецов   + 
13. Светлана Йорданова Цветанова +   
14. Светлозар Милчев Донев +   
15. Севгюл Садулова Юмерова +   
16. Стефан Димитров Стефанов +   
17. Христина Димитрова Ефтимова +   
 Общо: 10 0 7 

 

След приключване на разискванията по пета точка от дневния ред, Общинският 
съвет, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 17, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 27, ал. 3 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от 
Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинският съвет, неговите Комисии 
и взаимодействието му с общинска администрация и на основание чл.36в, ал. 1, във 
връзка с ал. 3, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и 
относно глава ІІ. Откриване и закриване на социалната услуга от Методическото 
ръководство за условията и реда за предоставяне на социалната услуга «Защитено 
жилище» утвърдено със Заповед № РД01-386/29.03.2013 г на Изпълнителния директор на 
Агенция социално подпомагане и Докладна записка с вх. № 53 от 11.02.2019 г. след 
проведено поименно гласуване с 10 (десет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 7 
(седем) гласа „Въздържал се”, прие 

 

РЕШЕНИЕ 
№ 945 

 

1. Разкрива социална услуга „Дневен център за деца и/или пълнолетни лица с 
увреждания” с капацитет 10 потребителя – срок до 31 октомври 2019 г.  

2. Упълномощава кмета на Община Две могили да предприеме необходимите действия 
за изпълнение на решението на Общински съвет. 
 

Шеста точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 54/11.02.2019 г., относно: 

Информация за извършените промени по бюджета на Община Две могили по реда на чл. 125, 
ал. 1 и чл.112, ал. 5 от Закона за публичните финанси и чл. 40, ал. 1 от Наредба № 6 за 
условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите 
три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Две 
могили, област Русе за четвъртото тримесечие на 2018 година. 

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

На основание чл. 125, ал. 1 и ал. 4 и чл. 112, ал. 5 от Закона за публичните финанси и 
чл. 40, ал. 4 от Наредбата № 6 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за 
местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане 
на бюджета на Община Две могили, област Русе Кметът на Общината ни уведомява за 
извършените промени по бюджета на Община Две могили за четвъртото тримесечие на 2018 
г. Всички промени са подробно изброени в докладната записка, поради което становището на 
първа комисия е предложеният ни проект на решение да бъде приет. 

Разисквания по шеста точка нямаше. 
 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 54/11.02.2019 г. 

е поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 
 

С П И С Ъ К 
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на 

общинските съветници, гласували поименно на 22.02.2019 година  
 

Относно: Информация за извършените промени по бюджета на Община Две могили 

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

Наредба № 6 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните 

дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на 

бюджета на Община Две могили, област Русе за четвъртото тримесечие на 2018 година. 

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

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

 

По шеста точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 
във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл.3, ал.2, т.1 от Правилник №1 за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, чл. 125, ал. 4 от Закона за публичните финанси, чл.40, ал.4 от Наредба 
№ 6 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за 
следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на 
Община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 54 от 11.02.2019 г. след 
проведено поименно гласуване със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” 
и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 946 

  

1. Приема за сведение Информация за извършените промени по бюджета на Община 
Две могили по реда на чл. 125, ал. 1 от Закона за публичните финанси за четвъртото 
тримесечие на 2018 година. 

 

 Седма точка от дневния ред: 
Докладна записка от Стефан Стефанов с вх. № 58/12.02.2019 г., относно: Приемане 

на Отчет за изпълнението на бюджета на Общинския съвет в Община Две могили за периода 
от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. 

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

Комисията по „Бюджет и финанси” разгледа на свое заседание предложения ни отчет 
за изпълнението на бюджета на Общинския съвет в Община Две могили за периода от 
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01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. През 2018 година в Бюджета на Община Две могили са 
планирани 173 317 лева за разходи на Общинския съвет. От тях през годината са усвоени 
172 717.00 лева. Общото изпълнение на бюджета на Общинския съвет за 2018 година в 
проценти е 95.18 %. Изпълнението на бюджета на Общинския съвет за 2018 година е 
представено и в табличен вид. Становището на комисията е предложеният ни проект на 
решение да бъде приет. 

Разисквания по седма точка нямаше. 
 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Стефан Димитров с вх. № 58/12.02.2019 г. 

е поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 
 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 22.02.2019 година  
 

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

Община Две могили за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 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. Стоян Георгиев Гецов +   
13. Светлана Йорданова Цветанова +   
14. Светлозар Милчев Донев +   
15. Севгюл Садулова Юмерова +   
16. Стефан Димитров Стефанов +   
17. Христина Димитрова Ефтимова +   
 Общо: 17   

 

По седма точка от дневния ред, Общинският съвет, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 
във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 3, ал. 2, т. 1 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация и Докладна записка с вх. № 58 от 12.02.2019 г. след проведено поименно 
гласуване със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) глас „Против” и 0 (нула) гласа 
„Въздържал се”, прие 

 

РЕШЕНИЕ 
№ 947 

 

1. Приема Отчета за изпълнението бюджета на Общинския съвет в Община Две могили 
за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. 

Приложение: Отчет за изпълнението бюджета на Общинския съвет в Община Две 
могили за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. 
 

Осма точка от дневния ред: 
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Докладна записка от Красимира Русинова с вх. № 59/12.02.2019 г., относно: 
Отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост в землището на с. Острица. 

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

В деловодството на Община Две могили е постъпило заявление за наемане/арендуване 
на имоти, находящи се в землището на с. Острица. Община Две могили е собственик на тези 
недвижими имоти, придобити по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ, по Актове за частна общинска 
собственост, посочени в таблица № 1 към докладната записка. 

Имотите са включени в Раздел ІV на годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти общинска собственост на Община Две могили през 2019 г. След 
входиране на докладната записка е установено, че в част от приложените скици е записано, че 
за имотите има действащ договор за наем. След направена справка се установи, че последният 
действащ договор за наем за посочените имоти е изтекъл през месец октомври 2018 г. от което 
става ясно, че е допусната техническа грешка при изготвяне на скиците, която е отстранена и 
са издадени нови скици от Общинска служба земеделие, в които няма посочена тежест върху 
имотите. 

Комисията по „Земеделие, животновъдство и гори” разгледа на свое заседание 
настоящата докладна записка и излезе със становище предложеният ни проект на решение в 
нея да бъде приет. 

Разисквания по осма точка нямаше. 
 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Красимира Русинова с вх. № 59/12.02.2019 

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

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 22.02.2019 година  
 

Относно: Отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост в землището 

на с. Острица. 

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

 

По осма точка от дневния ред, Общинският съвет, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 , 
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 
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Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, чл. 8, ал. 1, чл. 14, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 30а, ал. 
1 и чл. 50, т. 3 от Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
имоти и вещи - общинска собственост в Община Две могили, област Русе и т. 1.2. от 
Приложение № 3 „Тарифа за началния размер на месечния наем за 1 дка при 
предоставяне на земеделски земи от общинския поземлен фонд и общински рибарници” 
от същата наредба и Докладна записка с вх. № 59 от 12.02.2019 г. след проведено 
поименно гласуване със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) глас „Против” и 0 (нула) 
гласа „Въздържал се”, прие 

 

РЕШЕНИЕ 
№ 948 

 

1. Дава съгласие да бъдат отдадени под наем вкупом след провеждане на публичен търг 
с явно наддаване за срок от 10 (десет) години следните имоти частна общинска собственост, 
находящи се в землището на с. Острица, Община Две могили, област Русе: 

№ по 
ред 

АОС 
ИМОТ 

№ 
НТП ПЛОЩ КАТ. МЕСТНОСТ ЗЕМЛИЩЕ 

1. 336/01.10.2004 г. 061005 Др. посевна площ 3.720 дка ІІІ Зад Лома с. Острица 
2. 337/01.10.2004 г. 061007 Др. посевна площ 0.899 дка ІІІ Зад Лома с. Острица 
3. 338/01.10.2004 г. 061012 Др. посевна площ 0.957 дка ІІІ Зад Лома с. Острица 
4. 339/01.10.2004 г. 061013 Др. посевна площ 1.211 дка ІІІ Зад Лома с. Острица 
5. 340/01.10.2004 г. 061014 Др. посевна площ 0.753 дка ІІІ Зад Лома с. Острица 
6. 341/01.10.2004 г. 061015 Др. посевна площ 1.511 дка ІІІ Зад Лома с. Острица 
7. 342/01.10.2004 г. 061016 Др. посевна площ 0.728 дка ІІІ Зад Лома с. Острица 
8. 343/01.10.2004 г. 061017 Др. посевна площ 0.662 дка ІІІ Зад Лома с. Острица 
9. 344/01.10.2004 г. 061018 Др. посевна площ 0.663 дка ІІІ Зад Лома с. Острица 

10. 345/01.10.2004 г. 061019 Др. посевна площ 0.787 дка ІІІ Зад Лома с. Острица 
11. 346/01.10.2004 г. 061020 Др. посевна площ 0.752 дка ІІІ Зад Лома с. Острица 

                 ОБЩО: 12.643 дка  

Забележка: Имот № 061013 с площ от 1,811 дка е включен в таблица №1 само с 
обработваемата част в размер на 1,211 дка. 

2. Началната годишна наемна цена при провеждането на търга да бъде 30.00 (тридесет) 
лева на декар или общо 379.29 лева (триста седемдесет и девет лева и двадесет и девет 
стотинки) за всички имоти  заедно съгласно т. 1.2. от Приложение № 3 „Тарифа за началния 
размер на месечния наем за 1 дка при предоставяне на земеделски земи от общинския 
поземлен фонд и общински рибарници” от Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост в Община Две могили, област Русе. 

2.1. Стъпка на наддаване – 10 % (десет процента) от началната цена. 
2.2. 15% от средствата, постъпили от наем да бъдат преведени по сметката на с. 

Острица съгласно чл. 5, ал. 2 от Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост в Община Две могили, област Русе. 

3. Възлага на Кмета на Общината да предприеме необходимите действия за 
изпълнение на решението. 

4. В случай, че в срок до 22.12.2020 г. се яви лице, което отговаря на условията, 
посочени в § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ (ДВ, бр. 62 от 2010 г.), земите по чл. 19, ал. 1 от 
ЗСПЗЗ, които са предмет на това решение и за които ще бъде сключен договор за наем, 
подлежат на коригиране. 

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

 

Девета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Красимира Русинова с вх. № 60/12.02.2019 г., относно: 

Отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост в землището на с. Чилнов. 
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По нея докладва:  
1. Николай Христов – член на Комисията по „Земеделие, животновъдство и гори”: 

В деловодството на Община Две могили е постъпило заявление за наемане/арендуване 
на имоти, находящи се в землището на с. Чилнов. Община Две могили е собственик на тези 
недвижими имоти, придобити по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ, по Актове за частна общинска 
собственост, съгласно представената в докладната таблица № 1. Имотите са включени в 
Раздел ІV на годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска 
собственост на Община Две могили през 2019 г. 

Комисията по „Земеделие, животновъдство и гори” разгледа на свое заседание 
настоящата докладна записка и излезе със становище предложеният ни проект на решение в 
нея да бъде приет. 

Разисквания по девета точка нямаше. 
 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Красимира Русинова с вх. № 60/12.02.2019 

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

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 22.02.2019 година  
 

Относно: Отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост в землището 

на с. Чилнов. 

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

 

По девета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 , 
чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 
във връзка с чл. 3, ал. 2, т. 2 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, чл. 8, ал. 1, чл. 14, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 30а, ал. 
1 и чл. 50, т. 3 от Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
имоти и вещи - общинска собственост в Община Две могили, област Русе и т. 1.1. от 
Приложение № 3 „Тарифа за началния размер на месечния наем за 1 дка при 
предоставяне на земеделски земи от общинския поземлен фонд и общински рибарници” 
от същата наредба и Докладна записка с вх. № 60 от 12.02.2019 г. след проведено 
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поименно гласуване със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) 
гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 949 

  

1. Дава съгласие да бъдат отдадени под наем в купом след провеждане на публичен 
търг с явно наддаване за срок от 10 (десет) години следните имоти частна общинска 
собственост, находящи се в землището на с. Чилнов, Община Две могили, област Русе: 

№ по 
ред 

АОС 
ИМОТ 

№ 
НТП ПЛОЩ КАТ. МЕСТНОСТ ЗЕМЛИЩЕ 

1. 419/27.03.2005 г. 056004 Изоставена нива 14.482 дка ІХ Бузалък яма с. Чилнов 
2. 1283/15.11.2008 г. 056006 Изоставена нива 28.923 дка ІХ Бузалък яма с. Чилнов 

                 ОБЩО: 43.405 дка  

2. Началната годишна наемна цена при провеждането на търга да бъде 28,00 лева 
(двадесет и осем лева) на декар или общо 1 215.34 лева (хиляда двеста и петнадесет лева и 
тридесет и четири стотинки) за всички имоти  заедно съгласно т. 1.1. от Приложение № 3 
„Тарифа за началния размер на месечния наем за 1 дка при предоставяне на земеделски земи 
от общинския поземлен фонд и общински рибарници” от Наредба № 7 за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост в Община Две могили, 
област Русе. 

2.1. Стъпка на наддаване – 10% (десет процента) от началната цена. 
2.2. 15 % от средствата, постъпили от наем да бъдат преведени по сметката на с. 

Чилнов, съгласно чл. 5, ал. 2 от Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост в Община Две могили, област Русе. 

3. Възлага на Кмета на Общината да предприеме необходимите действия за 
изпълнение на решението. 

4. В случай, че в срок до 22.12.2020 г. се яви лице, което отговаря на условията, 
посочени в § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ (ДВ, бр. 62 от 2010 г.), земите по чл. 19, ал. 1 от 
ЗСПЗЗ, които са предмет на това решение и за които ще бъде сключен договор за наем, 
подлежат на коригиране. 

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

Десета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Красимира Русинова с вх. № 61/12.02.2019 г., относно: 

Приемане на Отчет за изпълнение на Общински план за младежта за 2018 година. 
По нея докладва:  
1. Светлозар Донев – председател на Комисията по „Образование, култура 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”: 

Съгласно разпоредбите на Закона за младежта, кметът на общината отговаря за 
провеждането на общинската политика за младежта в съответствие с държавната политика. 
Ежегодно той представя отчет за изпълнение на дейностите, насочени към младежите на 
територията на общината за предходната година. 

В предложения Отчет за изпълнение на Общинския план за младежта за 2018 година е 
разгледано изпълнението на заложените дейности по приоритети, причините за 
нереализирането на някой от тях и осигуреното финансиране. 

Планът е разработен съгласно разпоредбите на Закона за младежта и Националната 
стратегия за младежта (2012-2020 г.) на Република България, имащи за задача да насърчат 
пълноценното участие на младите хора в социално-икономическия живот на общината, 
кариерното развитие на младите хора, подобряване достъпа до информация и качествени 
услуги, насърчаване на здравословния начин на живот, физическата култура и спорта, 
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превенция на социалното изключване на младите хора в неравностойно положение, развитие 
на младежкото доброволчество, повишаване на гражданската активност, развитие на младите 
хора в неравностойно положение, развитие на младите хора в малките населени места и 
селските райони и повишаване ролята на младите хора в превенцията на престъпността. 

Планът е приет е с Решение № 728 на заседание на Общински съвет – Две могили по 
Протокол № 35/ 23.02.2018 г. 

Комисията по „Образование, култура вероизповедания, символика, младежта, спорта и 
туризма” разгледа на свое заседание предложения ни отчет 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 Красимира Русинова с вх. № 61/12.02.2019 

г. е явно, моля гласувайте. 
 

По десета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 
във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 3, ал. 2, т. 10 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация и във връзка с чл. 15, ал. 5 от Закона за младежта и Докладна записка с 
вх. № 61 от 12.02.2019 г. след проведено явно гласуване със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 
0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 950 

  

1. Приема Отчет за Общински план за младежта за 2018 година. 
Приложение: Отчет за изпълнение на Общински план за младежта за 2018 година. 

 

Единадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Стефан Стефанов с вх. № 62/12.02.2019 г., относно: Промяна в 

състава на Постоянните комисии към Общински съвет – Две могили. 
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 настоящата докладна записка, касаеща 
промяна в състава на Постоянните комисии към Общински съвет – Две могили. Това се 
налага, тъй като с Решение на Общинската избирателна комисия № 175 – МИ от 11.02.2019 г. 
са прекратени предсрочно пълномощията на Общинския съветник Румен Стефанов и със 
същото решение е обявен за избран следващият в листата на Местна коалиция Алтернатива на 
статуквото – ПП АБВ, коалиция Народен съюз, партия ЗС Ал. Стамболийски за Общински 
съветник Стоян Георгиев, поради което се налага да бъдат направени промени и в съставите 
на Постоянните комисии към него. 

Становището на втора комисия е предложеният ни проект на решение да бъде приет. 
Разисквания по единадесета точка нямаше. 
 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Стефан Стефанов с вх. № 62/12.02.2019 г. 

е явно, моля гласувайте. 
 

По единадесета точка от дневния ред, Общинският съвет на чл. 21, ал. 1, т. 1 във 
връзка с чл. 27, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 
чл. 3, ал. 2, т. 16 във връзка с чл. 39, т. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 от Правилник № 1 за 
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 
му с общинската администрация и Докладна записка с вх. № 62 от 12.02.2019 г. след 
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проведено явно гласуване с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против”, 0 
(нула) гласа „Въздържал се” и 1 (един) глас „Негласувал” – Стоян Георгиев Гецов, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 951 

  

1. Избира, както следва: 
1.1. На мястото на Румен Стефанов Драков, като член на Комисията по „Образование, 

култура вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма” – Стоян Георгиев Гецов. 
1.2. На мястото на Румен Стефанов Драков, като член на Комисията по „Земеделие, 

животновъдство и гори” – Стоян Георгиев Гецов. 
 

Дванадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Красимира Русинова с вх. № 63/12.02.2019 г., относно: 

Приемане на Общински план за младежта за 2019 година. 
По нея докладва:  
1. Светлана Цветанова – секретар на Комисията по „Образование, култура 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”: 

Комисията по „Образование, култура вероизповедания, символика, младежта, спорта и 
туризма” разгледа на свое заседание представеният ни за разглеждане Общински план за 
младежта за 2019 година. 

Общинският план е документ за планиране на младежката политика на местно ниво. 
Той разглежда и анализира интересите, нагласите, нуждите и социалния статус, 
демографската ситуация, условията на образование, неформално учене, професионално, 
социално и личностно развитие на младите хора и тяхното участие в обществения и 
икономическия живот. 

Дейностите в плана са насочени към подрастващите и младите хора на възраст между 
15-29 години, организирани или не в различни структури, без оглед на тяхната расова, 
етническа, национална, социална и кулутрна принедлежност. 

Приоритетите, посочени в плана са: 
Приоритет 1. Насърчаване на икономическа активност и кариерното развитие на 

младите хора.  
Специфична цел 1: Създаване на благоприятна, насърчаваща и подкрепяща среда за 

качествен живот на младите хора в общината. 
Приоритет 2. Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги 
Приоритет 3. Насърчаване на здравословния начин на живот 
Специфична цел 1 Превенция на факторите, създаващи риск за здравето на младите 

хора; Постигане на по-високо ниво на информираност; 
Специфична цел 2: Осигуряване на възможности за здравословен начин на живот и 

превенция на негативни социални явления. 
Приоритет 4. Превенция на социалното изключване на млади хора в неравностойно 

положение 
Специфична цел 1: Превенция на социалното изключване на младежи в неравностойно 

положение. 
Приоритет 5. Развитие на младежко доброволчество. 
Специфична цел 1: Популяризиране на доброволчеството. 
Приоритет 6. Повишаване на гражданска активност на младите хора, подпомагане 

развитието на таланта, творческите умения и културното изразяване на младите хора 
Специфична цел 1: Развитие на таланта, творческите умения и културното изразяване 

на младите хора; 
Специфична цел 2: Формиране на гражданско самосъзнание и насърчаване на участие в 

обществения живот; 
Специфична цел 3: Развитие на неформално образование за пълноценно използване на 

свободното време на младите хора, за придобивани на полезни знания и умения; 
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Приоритет 7. Развитие на младите хора в малките населени места и селските райoни. 
Специфична цел 1: Осигуряване на ефективен достъп до образование, обучение, 

информация на младите хора в малките населени места. 
Приоритет 8. Развитие на междукултурния и международния диалог 
Специфична цел 1: Популяризиране на човешките права и европейските институции. 
Приоритет 9. Повишаване на ролята на младите хора в превенцията на престъпността 
Специфична цел 1: Формиране на информационна политика, насочена към младите 

хора; 
Дейностите по приоритети са описании, като са посочени срокове, финансово 

обезпечаване и организатори по прилагане.  
Комисията предлага в приоритет 5 да отпадне инициативата „Кампания за набиране на 

детски дрехи, обувки, книги и играчки за потребителите на ЦОП- Две могили”, тъй като 
повечето от тези деца са обгрижени от семействата си и самите те правят такива кампании. 

Планът е отворен и може да се актуализира при необходимост. 
С тази промяна комисията предлага предложеният ни План на младежта за 2019 година 

на Община Две могили да бъде приет. 
В разискванията по дванадесета точка участие взеха: 
1. Христина Ефтимова – Общински съветник: 
Във връзка с предложението, което изрази г-жа Цветанова да отпадне инициативата 

„Кампания за набиране на детски дрехи, обувки, книги и играчки за потребителите на ЦОП- 
Две могили”, ако се приеме, аз предлагам да бъде записано на негово място „Кампания за 
набиране на материали за изработване на украшения от ЦОП – град Две могили”. 
Потребителите на ЦОП наистина изработват много красиви неща, имат нужда от такива 
отпадъчни материали. 

 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, тук постъпиха две предложения по тази докладна записка. Първо ще подложа 

предложението на трета комисия. 
 

Който е съгласен с предложението на трета комисия, а именно: В приоритет 5 да 
отпадне инициативата „Кампания за набиране на детски дрехи, обувки, книги и играчки за 
потребителите на ЦОП- Две могили”, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
С 16 (шестнадесет) гласа „За”, 1 (един) глас „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, 

предложението се приема. 
Христина Ефтимова – Общински съветник: 
Г-н Председател, аз оттеглям моето предложение, не го подлагайте на гласуване. 
 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 63/12.02.2019 г. 

е явно, моля гласувайте. 
 

След приключване на разискванията по дванадесета точка от дневния ред, 
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 12, чл. 27, ал. 3 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 10 от Правилник №1 за 
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 
му с общинската администрация и във връзка с чл. 16, ал. 1 от Закона за младежта и 
Докладна записка с вх. № 63 от 12.02.2019 г. след проведено явно гласуване със 17 
(седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 952 

  

1. Приема Общински план за младежта за 2019 год. 
2. Упълномощава Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите действия 

за изпълнение на Решението на Общински съвет. 
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Приложение: Общински план за младежта за 2019 г. 
 

 Тринадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Красимира Русинова с вх. № 64/12.02.2019 г., относно: 

Решение за предоставяне на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд (ОПФ), 
находящи се на територията на Община Две могили за общо и индивидуално ползване на 
земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни по реда на  чл. 37и и чл. 37о от Закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за стопанската 2019/2020 година. 

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

Комисията по „Земеделие, животновъдство и гори” разгледа на свое заседание 
докладната записка за вземане на решение за предоставяне на пасища, мери и ливади от 
Общинския поземлен фонд (ОПФ), находящи се на територията на Община Две могили за 
общо и индивидуално ползване на земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни по 
реда на  чл. 37и и чл. 37о от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 
(ЗСПЗЗ) за стопанската 2019/2020 година. 

Това се прави ежегодно за предоставяне и актуализиране на ползването на мерите, 
пасищата и ливадите. 
 Редът и начинът на отдаването им под наем е регламентиран детайлно в чл. 37и от 
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Съгласно същия, пасищата, 
мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд се отдават под наем или аренда по реда на 
чл. 24а, ал. 6, т. 4 от ЗСПЗЗ (т.е. без търг или конкурс) на собственици или ползватели на 
животновъдни обекти, в които постоянно се отглеждат пасищни селскостопански животни, 
регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на 
регистрираните животни, по цена, определена по пазарен механизъм.  

На основание чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ, пасищата, мерите и ливадите се разпределят 
между правоимащите, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански 
животни, изразени в животински единици (ЖЕ), в зависимост от притежаваните или ползвани 
на правно основание пасища, мери и ливади, при съотношение, както следва: 

1. до 15 дка за 1 ЖЕ в имоти 1 – 7 категория и до 30 дка за 1 ЖЕ в имоти 8 – 10 
категория – за конвенционални породи; 

2. до 20 дка за 1 ЖЕ в имоти 1 – 7 категория и до 40 дка за 1 ЖЕ в имоти 8 – 10 
категория – за говеда с предназначение за производство на месо и животни от местни 
(автохтонни) породи;  

3. до 0,15 ЖЕ на хектар, независимо от категорията на имотите - за говеда за мляко или 
месо, овце и/или кози, одобрени за подпомагане по дейностите от подмерки "Плащания за 
преминаване към биологично земеделие" и "Плащания за поддържане на биологично 
земеделие", включени в направление биологично животновъдство.  

С решението си по чл. 37о, общинският съвет определя размера и местоположението на 
пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване и правила за тяхното 
ползване. Решението съдържа годишен план за паша, съгласие за предоставяне на мери и 
пасища за общо и за индивидуално ползване, както и задълженията на общината и на 
ползвателите за поддържането на мерите и пасищата. 

Лицата, които кандидатстват за разпределение не трябва да имат данъчни задължения, 
както и задължения към Държавен фонд "Земеделие", държавния поземлен фонд, общинския 
поземлен фонд и за земи, т.нар. „бели петна” от споразумения за масиви за ползване. Същите 
декларират тези обстоятелства с декларация по чл. 37и, ал. 1 от ЗСПЗЗ, представляваща 
неразделна част от заявлението за кандидатстване по образец, одобрен от Министъра на 
земеделието и храните.  

Процедурата е развита в следващите алинеи на чл. 37и като накратко, тя е следната: 
Общинският съвет определя с решение пасищата и мерите за общо и индивидуално 

ползване. Списък на имотите за индивидуално ползване с категории се обявява по кметствата 
и се публикува на интернет страницата на общината в срок до 1 март, като разпределението на 
имотите е за следващата стопанска година, т.е. за 2019/2020 г.  
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Кандидатите подават заявление по образец до кмета на общината в срок до 10 март, 
към което прилагат съответните изискуеми документи. 

Кметът на общината назначава комисия, която определя необходимата за всеки 
кандидат площ и разпределя имотите за всяко землище по реда и условията на ал. 4 и ал. 6 
(изречение второ и трето). Въз основа на протоколите на комисията, кметът на общината 
сключва договори за наем по цена, определена по пазарен механизъм и за срок не по-малко от 
5 (пет) стопански години. 

В случаите на недостиг на пасища от ОПФ и при подадено заявление от правоимащо 
лице в срок до 10 юни, е предвидена възможност за допълнително разпределение на имоти от 
Държавния поземлен фонд. (чл. 37и, ал. 9, 10, 11 от ЗСПЗЗ).  

Останалите свободни пасища, мери и ливади от ОПФ се отдават под наем за срок от 
една стопанска година чрез два последователни търга като до първия се допускат само 
собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната 
информационна система на БАБХ, а във втория освен тях, могат да участват и лица, които 
поемат задължение да поддържат площите в добро земеделско и екологично състояние. 

Голяма част от животновъдите с по-малък брой животни не отговарят на изискването 
да са регистрирани като Земеделски производители, което изключи възможността да заявяват 
пасища за подпомагане и да участват с тях по схемите за директните плащания и да получават 
субсидия. Желанието на този тип животновъди е да не бъдат възпрепятствани да пасат 
животните си в съществуващите пасища. 

Интерес за индивидуално ползване на мери и пасища се проявява от така наречените 
„едри” животновъди. Същите отговарят на изискванията за подпомагане по схемите за 
директни плащания и разполагат с необходимия финансов ресурс за предварително заплащане 
на наемната /арендната/ цена при сключване на договор и технически средства за поддържане 
на пасищата в добро състояние. Изключение от това, през предходните години бяха 
животновъдите от гр. Две могили. Големият броя на животните, отнесен към малкото 
количеството пасища в землището на гр. Две могили (около 1300 дка) съдаваше опасения сред 
животновъдите, че евентуалното им отдаване под наем за индивидуално ползване ще доведе 
до напрежение сред останалите животновъди без наети пасища. Изхождайки от това 
обстоятелство и многото срещи, пасищата и мерите в землището на град Две могили през 
изтеклите няколко години бяха разглеждани като частен случай и съответно предлагани и 
определани от Общински съвет-Две могили като имоти за „общо ползване“ по смисъла на 
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, за което беше събирана такса. 
През 2017 г. и 2018 г. опитът показа, че таксата за общо ползване в по голямата си част е 
трудно събираема от животновъдите поради нерешени проблеми с идентификацията на 
животните. В този смисъл, отдаването на терени за общо ползване се явява неизгодно, както 
за Община Две могили, така и за животновъдите, които имат потенциала да ги наемат и 
съответно да кандидатстват с тях за подпомагане. По този повод на 08.02.2019 г. в 
конферентната зала на Община Две могили се проведе среща с животновъдите, отглеждащи 
животни на територията на гр. Две могили. На срещата от страна на Община Две могили се 
предложи всички пасища и мери, годни за подпомагане в землището на гр. Две могили да 
бъдат предложени на предстоящата сесия на Общински съвет-Две могили за „индивидуално 
ползване”, като в правилата за ползване за 2019 г. се направят промени, които да гарнтират 
безпрепятствената паша на животни, чиито собственици нямат наети пасища. На срещата, 
животновъдите изразиха съгласие с предложението на Кмета на Община Две могили. 

Предвид гореизложеното предлагам наличните свободни имоти с начин на трайно 
ползване (НТП) „пасища, мери“, „пасища с храсти“ и „ливада“ в землището на гр. Две могили 
да бъдат включени  в Приложение № 1 - неразделна част от настоящата докладна записка, 
имоти предвидени за предоставяне  за индивидуално ползване през 2019 г.  

Списъците на имотите за индивидуално ползване съдържат данни за община, 
землище, акт за общинска собственост, номер на имот, категория, начин на трайно ползване, 
площ на имота, площ на имота в слой „Площи допустими за подпомагане” (ПДП). В тях са 
включени имоти, които изцяло или отчасти попадат в специализиран слой „Постоянно 
затревени площи”.  
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Важно е да се отбележи, че съгласно чл. 37и, ал. 15 от ЗСПЗЗ, при сключване на 
договори за ползване на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, които частично 
или изцяло попадат извън слоя „Площи, допустими за подпомагане”, не се дължи заплащане 
на наемната цена за две стопански години от сключването на договора, с което се цели 
ползвателят да насочи ресурсите си за привеждане на площите в добро състояние.  

В Програмата за управление на общинската собственост за 2019 г. не са включени 
частите от имоти с начин на трайно ползване пасище, мера и ливада, тъй като съгласно чл. 37 
м от ЗСПЗЗ ежегодно през месец февруари се извършва проверка на сключените договори за 
пасища, мери и ливади и се предполага, че ще има промени. Предвид това предлагам 
програмата в раздел ІV, т. 1.4 да бъде допълнена с имотите по Приложение № 1 към 
настоящата докладна.  

С цел спазване на законовите срокове за кандидатстване за разпределение на пасища, 
мери и ливади и защита на интересите на земеделските стопани-животновъди, Кметът на 
Общината ни предлага на основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс 
(АПК) да бъде допуснато предварително изпълнение на решението, тъй като по този начин ще 
бъдат защитени важни обществени интереси и ще бъде предотвратено настъпването на 
труднопоправима вреда със закъснение на изпълнението. 

Становището на пета комисия е предложеният ни проект на решение да бъде приет. 
Разисквания по тринадесета точка нямаше. 
 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Красимира Русинова с вх. № 64/12.02.2019 

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

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 22.02.2019 година  
 

Относно: Решение за предоставяне на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен 

фонд (ОПФ), находящи се на територията на Община Две могили за общо и индивидуално 

ползване на земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни по реда на  чл. 37и и чл. 37о 

от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за стопанската 

2019/2020 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. Стоян Георгиев Гецов +   
13. Светлана Йорданова Цветанова +   
14. Светлозар Милчев Донев +   
15. Севгюл Садулова Юмерова +   
16. Стефан Димитров Стефанов +   
17. Христина Димитрова Ефтимова +   
 Общо: 17   
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По тринадесета точка от дневния ред, Общинският съвет, на основание чл. 21, ал. 
1, т. 8 и ал. 2, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 24а, ал. 6, т. 4, чл. 37и и чл. 37о от Закона за собствеността 
и ползването на земеделските земи, чл. 60, ал. 1 от АПК и чл. 3, ал. 2, т. 2 от Правилник 
№ 1 за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с вх. № 64 от 
12.02.2019 г. след проведено поименно гласуване със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 
(нула) глас „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 

 

РЕШЕНИЕ 
№ 953 

 

1. Дава съгласие за предоставяне на пасища, мери и ливади от ОПФ за индивидуално 
ползване през стопанската 2019/2020 г. 

2. Определя списък с размера, местоположението и цена на пасищата, мерите и 
ливадите за индивидуално ползване за 2019/2020 г. – Приложение № 1, представляващо 
неразделна част от настоящето решение. 

3. Дава съгласие, към Приложение № 1 да бъдат включени пасищата, мерите и 
ливадите, които ще бъдат освободени след прекратяване или промяна (съгласно изискванията 
на чл. 37 м от ЗСПЗЗ) на договорите на ползвателите, които не отговарят на изискванията на 
чл. 37и, ал. 1 и 4 от ЗСПЗЗ. 

4. Приема Годишен план за паша за 2019/2020 година, Приложение № 2, 
представляващо неразделна част от настоящето решение, което съдържа размера и 
местоположението на мерите и пасищата за индивидуално ползване на територията на 
съответното землище, правила за ползването на мерите и пасищата на територията на 
общината, задълженията на общината и на ползвателите за поддържането на мерите и 
пасищата. 

5. Определя за общо ползване мери и пасища, за пашуване на колективни стада и на 
животновъди, които нямат собствени или наети мери и пасища, останали извън обхвата на 
Приложение № 1 и на отдадените под наем имоти. 

6. Пасища, мери и ливади от ОПФ да се предоставят под наем на лица, които са 
приложили към заявлението си:  

� копие от документ за самоличност за физическите лица или нотариално 
заверено пълномощно и копие от документ за самоличност на упълномощеното 
лице; 

� копие от документ за регистрация или единен идентификационен код на 
юридическото лице или едноличния търговец съгласно чл. 23 от Закона за 
търговския регистър; 

� копие от документ за самоличност на физическото лице, представляващо 
търговеца при провеждането на процедурата или документ за самоличност и 
нотариално заверено пълномощно на упълномощено от него лице; 

� декларация за липса на данъчни задължения, както и за задължения към 
Държавен фонд "Земеделие", към държавния и общинския поземлен фонд и за 
земите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 ЗСПЗЗ по образец, одобрен от министъра на 
земеделието и храните; 

� копие на актуална регистрационна карта като земеделски производители; 
� декларация за спазване на правилата и изискванията за ползване на общински 

имоти – пасища, мери и ливади по образец на Община Две могили; 
� декларация в случай, че при разпределението, земеделския стопанин желае да 

получи за 1 ЖЕ по-малка площ от максимално установената в закона или желае 
в друго населено място. 

7. Срок за подаване на заявленията до 10.03.2019 г.  
8. Дава съгласие, при подадени заявления в срок до 10.03.2019 г. от правоимащи 

животновъди да бъде извършено разпределение от комисия, назначена със заповед на кмета 
на общината, за индивидуално ползване на имотите или части от тях, попадащи в колона 
Площ в слоя „Площи допустими за подпомагане” (ПДП) от Приложение № 1, съобразно броя 
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и вида на регистрираните от тях пасищни животни. При разпределението да се дава 
предимство на кандидати, които до датата на разпределението са ползвали съответните имоти 
по договори с изтекъл срок. Останалите неразпределени имоти да се разпределят по възходящ 
ред, като се започва от лицата, които притежават най-малко животински единици. Да се 
отчита наличието на притежавани или ползвани на правно основание от заявителя пасища, 
мери и ливади. 

9. Дава съгласие, при недостиг на пасища и мери в дадено землище или когато 
заявителя реално ползва за паша площи в съседни землища, да се извършва допълнително 
разпределение в землище на съседни населени места до достигане на нормата по чл. 37и, ал. 4 
от ЗСПЗЗ или до изчерпване на имотите от ОПФ. 

10. Дава съгласие, въз основа на протоколите на комисията по чл. 37и, ал. 6 и 7 от 
ЗСПЗЗ и след заплащане на наемната цена, кмета на общината да сключва договори за наем 
със срок на действие от 5 стопански години, считано от 2019/2020 г. 

11. Определя размера на наемната цена за отдаване под наем за индивидуално ползване 
на пасища, мери и ливади от землищата на Община Две могили по пазарен механизъм, чрез 
изготвени 150 броя Експертни оценки за определяне на справедлива годишна наемна вноска 
за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от землищата на Община Две могили. 

12. Дава съгласие, преди сключване на договори, списъка с размера и 
мастоположението на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ за индивидуално ползване за 
2019/2020 г. по Приложение № 1 да бъде актуализиран с финалния слой „Постоянно 
затревени площи“ за кампания 2018 г. и слой „Площи допустими за подпомагане“ за 2019 г. 

13. Дава съгласие, при сключване на договор за имот, който изцяло или частично не 
попада в специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане” да не се дължи 
заплащане на наемната цена за площта извън слоя, като за договорите по т. 8 това условие е 
валидно за две стопански години от сключването на договора. 

14. Дава съгласие, при наличие на останали свободни пасища след извършеното 
разпределение да бъдат проведени последователно търгове за предоставянето им под наем 
първо само на животновъди, а в последствие на животновъди и лица, които поемат 
задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, като договорите за 
наем се сключват за една стопанска година. 

15. Определя начална тръжна цена на имотите, предмет на бъдещите търгове в размер 
на определената наемна цена в т. 11. 

16. Договорите по т. 14, сключени през календарната 2019 г., със срок една стопанска 
година са валидни за 2019/2020 г. 

17. Дава съгласие, пашата в имоти извън обхвата на Приложение № 1 и на отдадените 
под наем имоти да е свободна и безвъзмездна за нерегистрирани, съгласно чл. 7 от ЗПЗП 
земеделски стопани. 

18. На основание чл. 60 от АПК, допуска предварително изпълнение на настоящето 
решение. 

19. Възлага на кметовете на кметства и кметските наместници на в Община Две могили 
контрола по изпълнение и спазване на Правилата за ползване на общинските пасища и мери 
от страна на ползвателите. 

20. Възлага на Кмета на община Две могили да организира изпълнението на 
настоящето решение. 

 

 Четиринадесета точка от дневния ред: 
Доклад от Божидар Борисов с вх. № 65/12.02.2019 г., относно: Вземане на решение 

за даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план - Изменение план за 
улична регулация /ПУП - ИПУР/ от ОТ 84, през ОТ 85 и ОТ 86 до ОТ 90 по регулационния 
план на гр. Две могили, община Две могили,  област Русе. 

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

Постъпило е искане от общинска администрация, дирекция „Регионално развитие“ /РР/ 
за изработване на Подробен устройствен план - Изменение план за улична регулация /ПУП - 
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ИПУР/ от ОТ 84, през ОТ 85 и ОТ 86 до ОТ 90 по регулационния план на гр. Две могили, 
община Две могили, област Русе. 

От представеното техническо задание съгласно чл. 125, ал. 1 от Закона за устройство на 
територията /ЗУТ/ и скица-предложение е видно, че целта на подробния устройствен план е да 
се конкретизира източната граница и с оглед на бъдещите инвестиционни намерения на 
Община Две могили да се разшири на запад улица „Пети пехотен Дунавски полк“ от ОТ 84, 
през ОТ 85 и ОТ 86 до ОТ 90 по регулационния план на гр. Две могили, представляваща 
поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 20184.1.2858 по Кадастралната карта и кадастралните 
регистри /КККР/ на гр. Две могили. 

Изменението обхваща ПИ с идентификатор 20184.1.2858 с предназначение „за 
второстепенна улица“ и засяга ПИ 20184.1.2606 и ПИ 20184.1.495 - общинска собственост, 
както и част от ПИ 20184.1.1523 с предназначение „за ниско застрояване“ - частна 
собственост. 

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

Разисквания по четиринадесета точка нямаше. 
 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 65/12.02.2019 г. 

е явно, моля гласувайте. 
 

По четиринадесета точка от дневния ред, Общинският съвет, на основание чл. 21, 
ал. 1, т. 11 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, във връзка с чл. 124а, ал. 1 от Закона за устройство на територията и 
чл. 3, ал. 2, т. 5 от Правилник № 1 за организацията и дейността на общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и Докладна 
записка с вх. № 65 от 12.02.2019 г. след проведено явно гласуване със 17 (седемнадесет) 
гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 

 

РЕШЕНИЕ 
№ 954 

 

1. Дава разрешение за изработване на Подробен устройствен план - Изменение план за 
улична регулация /ПУП - ИПУР/ от ОТ 84, през ОТ 85 и ОТ 86 до ОТ 90 по регулационния 
план на гр. Две могили, община Две могили,  област Русе. 

2. Одобрява задание по чл. 125, ал. 1, за изработване на Подробен устройствен план - 
Изменение план за улична регулация /ПУП - ИПУР/ от ОТ 84, през ОТ 85 и ОТ 86 до ОТ 90 по 
регулационния план на гр. Две могили, община Две могили,  област Русе. 

3. Задължава Кмета на общината да издаде необходимите заповеди по процедирането 
на Подробен устройствен план - Изменение план за улична регулация /ПУП - ИПУР/ от ОТ 
84, през ОТ 85 и ОТ 86 до ОТ 90 по регулационния план на гр. Две могили, община Две 
могили, област Русе. 

 

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

 Петнадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 66/14.02.2019 г., относно: 

Определяне размера на трудовото възнаграждение на кмета на общината и кметовете на 
кметства. 

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

В Държавен вестник бр. 5 от 15.01.2019 г. е обнародвано Постановление № 4 от 
10.01.2019 г. за изменение и допълнение на Постановление № 67 от 2010 г. за заплатите в 
бюджетните организации и дейности. Промените влизат в сила от 01.01.2019 г. Съгласно 
приетите изменения общинските съвети по предложение на кметовете на общините 
утвърждават разходите за заплати през съответната бюджетна година за делегираните от 
държавата дейности без звената от системата на народната просвета, които прилагат 
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системата на делегираните бюджети. Конкретните размери на индивидуалните основни 
месечни заплати на кметовете на общини и кметства се определят от общинския съвет при 
условията на Закона за местното самоуправление и местната администрация, като размерът на 
определените заплати не може да надхвърля основната месечна заплата на министър. 
Индивидуалните основни месечни заплати се определят в рамките на разходите за персонал, 
определени по бюджета на съответната административна структура – общинска 
администрация Две могили. Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 5 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация Общинският съвет определя размера на трудовите възнаграждения 
на кмета на Общината и кметовете на кметства в рамките на действащата нормативна уредба 
и средствата за работна заплата на персонала по предложение на кмета на общината. 
Съобразявайки гореизложените нормативни изисквания и предвиденото увеличение на 
заплатите за 2019 г. на работещите по служебни и трудови правоотношения в бюджетните 
организации от минимум 3 на сто, Кметът на Общината ни предлага увеличаване на размера 
на трудовото възнаграждение, както следва: 

1. Определя основната месечна заплата на кмета на Община Две могили, считано от 
01.01.2019 г. – 2 000.00 лева. 

2. Определя основната месечна заплата (ОМЗ) на кметовете на кметства в Община Две 
могили, считано от 01.01.2019 г., както следва: 

2.1. Ангелина Пенчева Начева – кмет на кметство Баниска – 1000.00 лева. 
2.2. Иван Николаев Николаев – кмет на кметство Кацелово – 1000.00 лева. 
2.3. Георги Малев Георгиев – кмет на кметство Бъзовец – 1000.00 лева. 
2.4. Недко Стефанов Христов – Кмет на кметство Батишница – 1000.00 лева. 
2.5. Сетвийе Юсеин Имамова – кмет на кметство Помен – 950.00 лева. 
2.6. Исмет Рийзаев Османов – кмет на кметство Чилнов – 950.00 лева. 
2.7. Йордан Тодоров Йорданов – кмет на кметство Острица – 950.00 лева. 
2.8. Петко Антонов Петков – кмет на кметство Могилино – 950.00 лева. 
3. Определя допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и 

професионален опит на кмета на общината и кметовете на кметства в размер на 1 % за всяка 
година придобит трудов стаж и професионален опит. 

На заседанието на Комисията по „Бюджет и финанси” при разглеждане на докладната 
записка постъпиха още две предложения, а именно: 
 Първото, направено от мен – на всички кметове на населени места заплатите да бъдат 
еднакви – по 1 000 лева. 
 Второто от г-жа Ефтимова – 50 лева да бъде разликата ако приемем, това което 
предлагам аз. 

В разискванията по петнадесета точка участие взеха: 
1. Румен Марков – Общински съветник: 
Г-н Христов, кажете за кое село по-конкретно беше предложението на г-жа Ефтимова с 

50 лева да е повече от другите. 
2. Николай Христов – Общински съветник: 
Предложението, което направи г-жа Ефтимова беше за село Баниска. 
3. Христина Ефтимова – Общински съветник: 
Г-н Христов представи дебатите, които се проведоха на заседание на комисията и в 

крайна сметка не се стигна до тези решения. 
Искам да се мотивирам за моето предложение, което има вероятност и да го оттегля. 
Г-н Христов, Вие казахте преди малко да няма уравниловка, но с Вашето предложение 

се получава абсолютно това. За да го няма това, направих и аз своето предложение за 
увеличение на заплатата на Кмета на село Баниска, мотивирайки се по следния начин – в 
Кметство село Баниска имаме детска градина, основно училище и най-многобройно население 
от всички останали кметства. Аз ще си оттегля предложението при положение, че гласуваме 
решението така, както е по докладната записка. 

4. Байчо Георгиев – Общински съветник: 
Как така – или си оттегляте предложението или остава предложението, това е 

процедура. 
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5. Христина Ефтимова – Общински съветник: 
Добре, г-н Председател, оттеглям си предложението. 
6. Айдън Карамехмедов – Общински съветник: 
Аз подкрепям предложението, което направи г-жа Ефтимова, Кметовете на различните 

населени места трябва да имат различни възнаграждения, според броя на жителите. 
7. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 
Какво толкова не можем да решим, докладната записка е лека, не е като вземане на 

решение за закриване на дома в могилино или опрощаване на задълженията на 
животновъдите. 

По отношение на докладната за увеличение на заплатите ще кажа, че и г-н Христов е 
прав и г-жа Ефтимова също е права. Наистина заплатите са ниски и те не отговарят на 
работата, която се върши. В началото на мандата средната работна заплата в администрацията 
беше 600 лева, сега вече надявам се, че това което си поставихме за цел да е в рамките на 700 
– 800 лева ще го постигнем. Ето защо аз ви предлагам, нека гласуваме решението, така както 
ни е предложено по докладната записка. 

 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, по тази точка от дневния ред гласуването е поименно и тъй като има направени 

две предложения, така както е по дакладната записка и това на г-н Христов, преди да пусна 
списъка с поименно гласуване и прогласуваме предложението направено от г-н Христов. 

Който е съгласен с предложението на Общинския съветник Николай Христов, а 
именно: на всички кметове на населени места заплатите да бъдат еднакви – по 1 000 лева, 
моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
С 2 (два) гласа „За”, 0 (нула) глас „Против” и 15 (петнадесет) гласа „Въздържал се”, 

предложението не се приема. 
 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 66/14.02.2019 г. 

е поименно, моля гласувайте. 
 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 22.02.2019 година  
 

Относно: Определяне размера на трудовото възнаграждение на кмета на общината 

и кметовете на кметства. 

№ 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. Стоян Георгиев Гецов +   
13. Светлана Йорданова Цветанова +   
14. Светлозар Милчев Донев +   
15. Севгюл Садулова Юмерова +   
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16. Стефан Димитров Стефанов +   
17. Христина Димитрова Ефтимова +   
 Общо: 15  2 

 

След приключване на разискванията по петнадесета точка от дневния ред, 
Общинският съвет, на основание чл. 21, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 11 от 
Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация и чл. 5, ал. 16 от ПМС № 67 от 
14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности, в сила от 01.01.2010 г., 
посл. изм. и доп. ДВ бр. 5 от 15.01.2019 г., в сила от 01.01.2019 г. и Докладна записка с вх. 
№ 66 от 14.02.2019 г. след проведено поименно гласуване с 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 
(нула) глас „Против” и 2 (два) гласа „Въздържал се”, прие 

 

РЕШЕНИЕ 
№ 955 

 

1. Определя основната месечна заплата (ОМЗ) на кмета на Община Две могили, 
считано от 01.01.2019 г., както следва: 

1.1. Божидар Димитров Борисов – Кмет на Община Две могили - 2 000.00 (две хиляди) 
лева основна месечна заплата. 

2. Определя основната месечна заплата (ОМЗ) на кметовете на кметства в Община Две 
могили, считано от 01.01.2019 г., както следва: 

2.1. Ангелина Пенчева Начева – кмет на кметство Баниска – 1 000.00 (хиляда) лева 
основна месечна заплата. 

2.2. Иван Николаев Николаев – кмет на кметство Кацелово – 1 000.00 (хиляда) лева 
основна месечна заплата. 

2.3. Георги Малев Георгиев – кмет на кметство Бъзовец – 1 000.00 (хиляда) лева 
основна месечна заплата. 

2.4. Недко Стефанов Христов – Кмет на кметство Батишница – 1 000.00 (хиляда) лева 
основна месечна заплата. 

2.5. Сетвийе Юсеин Имамова – кмет на кметство Помен – 950.00 (деветстотин и 
петдесет) лева основна месечна заплата. 

2.6. Исмет Рийзаев Османов – кмет на кметство Чилнов – 950.00 (деветстотин и 
петдесет) лева основна месечна заплата. 

2.7. Йордан Тодоров Йорданов – кмет на кметство Острица – 950.00 (деветстотин и 
петдесет) лева основна месечна заплата. 

2.8. Петко Антонов Петков – кмет на кметство Могилино – 950.00 (деветстотин и 
петдесет) лева основна месечна заплата. 

3. Определя допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и 
професионален опит (ДТВПТСПО) на кмета на общината и кметовете на кметства в размер на 
1 % за всяка година придобит трудов стаж и професионален опит. 

4. Възлага на Кмета на Общината да организира изпълнението на решението. 
 

 Шестнадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 44/07.02.2019 г., относно: Отпускане 

на еднократна финансова помощ на Сабрие Ибрямова Ашимова на 61 г., живееща в село 
Бъзовец, общ. Две могили.  

По нея докладва:  
1. Димитър Димитров – секретар 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. Всички необходими 
документи, съгласно изискванията на наредбата са представени в срок и са редовни, 
състоянието на молителката е изключително тежко, поради което становището на комисията е 
заявлението да бъде уважено. 



 34

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 в размер на 200 лева. 

Разисквания по шестнадесета точка нямаше. 
 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 44/07.02.2019 г. 

е явно, моля гласувайте. 
 

По шестнадесета точка от дневния ред, Общинският съвет, на основание чл. 21, 
ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация във връзка с чл. 3, ал. 1 и с чл. 5 ал. 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. № 44 от 07.02.2019 г. след проведено явно гласуване със 17 (седемнадесет) 
гласа „За”, 0 (нула) глас „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 

 

РЕШЕНИЕ 
№ 956 

 

1. Отпуска на Сабрие Ибрямова Ашимова, живеещ в село Бъзовец, общ. Две могили, 
ул. „Филип Тотю” № 38 еднократна финансова помощ в размер на 200 (двеста) лева. 

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

 Седемнадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 45/07.02.2019 г., относно: Отпускане 

на еднократна финансова помощ на Минка Ефтимова Първанова на 72 г., живееща в гр. Две 
могили.  

По нея докладва:  
1. Димитър Димитров – секретар 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. Становището на 
комисията е заявлението да не бъде уважено. 

Разисквания по шестнадесета точка нямаше. 
 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 45/07.02.2019 г. 

е явно, моля гласувайте. 
 

По седемнадесета точка от дневния ред, Общинският съвет, на основание чл. 21, 
ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация във връзка с чл. 3, ал. 1 и с чл. 5 ал. 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. № 45 от 07.02.2019 г. след проведено явно гласуване с 16 (шестнадесет) 
гласа „За”, 0 (нула) глас „Против” и 1 (един) глас „Въздържал се”, прие 

 

РЕШЕНИЕ 
№ 957 
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1. Отказва да бъде отпусната на Минка Ефтимова Първанова, живееща в гр. Две 
могили, ул. „Марин Дринов” № 5 еднократна финансова помощ. 
 

 Осемнадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 46/07.02.2019 г., относно: Отпускане 

на еднократна финансова помощ на Минет Руфат Хасан, живееща в гр. Две могили.  
По нея докладва:  
1. Велко Иванов – член 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. Становището на 
комисията е заявлението да не бъде уважено. 

Разисквания по осемнадесета точка нямаше. 
 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 46/07.02.2019 г. 

е явно, моля гласувайте. 
 

По осемнадесета точка от дневния ред, Общинският съвет, на основание чл. 21, 
ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация във връзка с чл. 3, ал. 1 и с чл. 5 ал. 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. № 46 от 07.02.2019 г. след проведено явно гласуване с 16 (шестнадесет) 
гласа „За”, 0 (нула) глас „Против” и 1 (един) глас „Въздържал се”, прие 

 

РЕШЕНИЕ 
№ 958 

 

1. Отказва да бъде отпусната на Минет Руфат Хасан, живеещ в гр. Две могили, ул. 
„Цариград” № 8 еднократна финансова помощ. 
 

 Деветнадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 47/07.02.2019 г., относно: Отпускане 

на еднократна финансова помощ на Емилия Асенова Яшкова, живееща в гр. Две могили.  
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. Становището на 
комисията е заявлението да не бъде уважено. 

Разисквания по деветнадесета точка нямаше. 
 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 47/07.02.2019 г. 

е явно, моля гласувайте. 
 

По деветнадесета точка от дневния ред, Общинският съвет, на основание чл. 21, 
ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация във връзка с чл. 3, ал. 1 и с чл. 5 ал. 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 
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записка с вх. № 46 от 07.02.2019 г. след проведено явно гласуване с 16 (шестнадесет) 
гласа „За”, 0 (нула) глас „Против” и 1 (един) глас „Въздържал се”, прие 

 

РЕШЕНИЕ 
№ 959 

 

1. Отказва да бъде отпусната на Емилия Асенова Яшкова, живееща в гр. Две могили, 
ул. „Върбан Войвода” № 1 еднократна финансова помощ. 
 

Двадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 48/07.02.2019 г., относно: Отпускане 

на еднократна финансова помощ на Фатме Исуфова Арифова за раждане на първо дете – 
Неджиб Арифов Неджибов. 

По нея докладва:  
1. Байчо Георгиев – член 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. № 48/07.02.2019 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 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. № 48 от 07.02.2019 г. след проведено явно гласуване със 17 
(седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) глас „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 

 

РЕШЕНИЕ 
№ 960 

 

1. Отпуска на Фатме Исуфова Арифова, живееща в гр. Две могили, ул. „Изгрев” № 20, 
еднократна финансова помощ в размер на 200,00 (двеста) лева, за раждане на първо дете – 
Неджиб Арифов Неджибов, роден на 28.11.2018 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. № 49/08.02.2019 г., относно: Отпускане 

на еднократна финансова помощ на Наталия Станчева Стойкова за раждане на второ дете – 
Благовест Искренов Иванов. 

По нея докладва:  
1. Светлана Цветанова – член 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 второ дете. 
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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 второ 
дете в размер на 250 лева. 

 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 49/08.02.2019 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 и с чл. 4, ал. 1, чл. 5, т. 1.2, чл. 9, т. 1, чл. 10, т. 1 и 
2 от Наредба № 10 за изплащане на еднократна помощ при раждане на дете, подпомагане 
на пострадали при пътно-транспортни произшествия, производствени аварии, пожари, 
природни бедствия и други от бюджета на община Две могили, област Русе и Докладна 
записка с вх. № 49 от 08.02.2019 г. след проведено явно гласуване със 17 (седемнадесет) 
гласа „За”, 0 (нула) глас „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 

 

РЕШЕНИЕ 
№ 961 

 

1. Отпуска на Наталия Станчева Стойкова, живееща в град Две могили, община Две 
могили, ул. „Цар Симеон” № 23, еднократна финансова помощ в размер на 250,00 (двеста и 
петдесет) лева, за раждане на второ дете – Благовест Искренов Иванов, родено на 24.01.2019 г. 

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

 

Двадесет и втора точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 50/08.02.2019 г., относно: Отпускане 

на еднократна финансова помощ на Цветомира Христова Ботева за раждане на първо дете – 
Александър Тихомиров Иванов. 

1. Светлана Цветанова – член 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. № 50/08.02.2019 г. 

е явно, моля гласувайте. 
 

По двадесет и втора точка от дневния ред, Общинският съвет, на основание чл. 
21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация във връзка с чл. 3, ал. 1 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 
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Русе и Докладна записка с вх. № 50 от 08.02.2019 г. след проведено явно гласуване със 17 
(седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) глас „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 

 

РЕШЕНИЕ 
№ 962 

 

1. Отпуска на Цветомира Христова Ботева, живееща в гр. Две могили, ул. 
„Възраждане” № 38, еднократна финансова помощ в размер на 200,00 (двеста) лева, за 
раждане на първо дете – Александър Тихомиров Иванов, роден на 10.01.2019 г. 

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

Двадесет и трета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 51/08.02.2019 г., относно: Отпускане 

на еднократна финансова помощ на Шенай Шенасиева Ахмедова за раждане на първо дете – 
Реян Айдън Ремзиев. 

По нея докладва:  
1. Велко Иванов – член 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. № 51/08.02.2019 г. 

е явно, моля гласувайте. 
 

По двадесет и трета точка от дневния ред, Общинският съвет, на основание чл. 21, 
ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация във връзка с чл. 3, ал. 1 във връзка с чл. 4, ал. 1, чл. 5, т. 1.1, чл. 9, т. 1, 
чл. 10, т. 1 и 2 от Наредба № 10 за изплащане на еднократна помощ при раждане на дете, 
подпомагане на пострадали при пътно-транспортни произшествия, производствени 
аварии, пожари, природни бедствия и други от бюджета на община Две могили, област 
Русе и Докладна записка с вх. № 51 от 08.02.2019 г. след проведено явно гласуване със 17 
(седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) глас „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 

 

РЕШЕНИЕ 
№ 963 

 

1. Отпуска на Шенай Шенасиева Ахмедова, живееща в село Кацелово, община, Две 
могили, ул. „Родопи” № 24, еднократна финансова помощ в размер на 200,00 (двеста) лева, за 
раждане на първо дете – Реян Айдън Ремзиев, роден на 20.12.2019 г. 

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

 Двадесет и четвърта 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 осмото заседание 

на VІI – мия Общински съвет в Община Две могили.  
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Забележка: Списъците с резултатите от проведеното поименно гласуване по точки 5 – 
2 броя, 6, 7, 8, 9, 13 и 15 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 27.02.2019 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) 


