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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 
 

№ 50 
 

Днес, 19 април 2019 година, в 9.00 часа, в конферентната зала на Община Две могили, 
започна петдесетото редовно заседание на VІI – мия Общински съвет – Две могили. 

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

присъстват 17 (седемнадесет). 
 Заседанието на Общинския съвет е редовно и може да взема решения. 
 Откривам настоящото заседание на съвета. 

В работата му ще вземат участие: Божидар Борисов – Кмет на Община Две могили; 
Красимира Русинова – зам.-кмет на Община Две могили; Георги Великов – зам.-кмет на 
Община Две могили; Йордан Борисов – Обществен посредник на Общината; кметове на 
кметства. 

 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет:  
Колеги, дневният ред за настоящото редовно заседание Ви е раздаден предварително. 
Преди да Ви дам думата по него, искам да Ви уведомя, че след насрочване на днешното 

заседание, Кметът на Общината оттегли докладни записки с вх. №№ 146; 147; 148; 149 и 150 
от 08.04.2019 г. Това налага и промяна в дневния ред, като т. 10 става съответно т. 5, т. 11 – т. 
6 и т.н. 

Освен това, след изготвянето на дневния ред в деловодството на Общинския съвет 
постъпи Докладна записка с вх. № 168 от 17.04.2019 г., относно: Върнато за ново обсъждане 
наше Решение № 991 по Протокол № 49/29.03.2019 г., която е разгледана на заседание на ПК 
по „Земеделие, животновъдство и гори”. Предлагам тя да бъде включена в дневния ред за 
разглеждане на настоящото редовно заседание.  

 

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

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

Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
 

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 Божидар Борисов с вх. № 91/12.03.2019 г., относно:  
Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник № 6 за устройството и 
дейността на общинско предприятие „Обществено хранене”, действащо на територията на 
Община Две могили, област Русе. 

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 
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2. Докладна записка от Йордан Борисов с вх. № 143/08.04.2019 г., относно: 
Приемане на Отчет за дейността на Обществения посредник при Община Две могили за 2018 
г. 

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

и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 
3. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 144/08.04.2019 г., относно: 

Информация за дейността на финансовия контрольор през 2018 г. 
Докладва: Николай Христов – член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

4. Докладна записка от Ангелина Начева с вх. № 145/08.04.2019 г., относно: 
Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село Баниска през последната 
година и проблемите, които стоят пред него. 

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

и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 
5. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 153/08.04.2019 г., относно: 

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

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

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

6. Докладна записка от Красимира Русинова с вх. № 154/08.04.2019 г., относно: 
Отчет за изпълнение на Общинска Програма за закрила на детето 2018 г.  

Докладва: Стоян Гецов – член на Комисията по „Образование, култура 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

7. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 155/08.04.2019 г., относно: 
Приемане на „Годишен план за действие по изпълнението на Общинската стратегия  за 2020 
година в Община Две могили”.  

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

дейности”. 

8. Докладна записка от Красимира Русинова с вх. № 156/08.04.2019 г., относно: 
Приемане на Общинска Програма за закрила на детето за 2019 г. в Община Две могили. 

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

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

9. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 157/08.04.2019 г., относно: Отчет 
за изпълнението на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги за 2018 година. 

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

социални дейности”. 

10. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 158/10.04.2019 г., относно: 
Промени по бюджета на Община Две могили към 01.05.2019 г. и актуализация на плана за 
капиталовите разходи за 2019 година. 

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

финанси”. 

11. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 159/11.04.2019 г., относно: 
Предоставяне  на помещение - част от имот – частна общинска собственост за определен 
период от време (до края на календарната 2020г. или до приключване на административния 
договор). 

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

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

екология и други дейности”. 

12. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 151/08.04.2019 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Даниела Тодорова Цонева за раждане на първо 
дете – Ивайла Даниелова Цонева. 

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

социални дейности”. 

         Севгюл Юмерова – секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
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13. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 152/08.04.2019 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Мартина Теодорова Иванова за раждане на 
първо дете – Александър Джулиен Иванов. 

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

дейности”. 

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

14. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 160/12.04.2019 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Даниела Недкова Димитрова, живееща в село 
Кацелово за детето и Ростислав Валентинов Николов. 

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

дейности”. 

15. Докладна записка от Стефан Димитров с вх. № 168/17.04.2019 г., относно: 
Върнато за ново обсъждане наше Решение № 991 по Протокол № 49/29.03.2019 г.  

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

животновъдство и гори”. 

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

Първа точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 91/12.03.2019 г., относно:  Приемане 

на Правилник за изменение и допълнение на Правилник № 6 за устройството и дейността на 
общинско предприятие „Обществено хранене”, действащо на територията на Община Две 
могили, област Русе. 

По нея докладва:  
1. Байчо Георгиев – член на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

С настоящата докладна записка, кмета на общината, предлага да изменим и допълним 
Правилник № 6, който регламентира устройството и дейността на общинското предприятие 
„Обществено хранене”. 

В какво се състои предложението? 
На първо място, се предлага да бъде допълнен чл. 5, в който е записано, какво 

имущество сме предоставили на предприятието за безвъзмездно управление и стопанисване. 
Към досегашното: 

1. Сградата за обществено хранене, намираща се в двора на СОУ “Св. св. Кирил и 
Методий”  

2. Технологичното и столовото оборудване.  
3. Малоценни и малотрайни предмети за употреба, 
прибавяме хижата „Орлова чука”, Павилиона с навеса, заедно с тяхното технологично 

оборудване и обзавеждане. 
На второ място, прецизираме досегашните текстовете в чл. 6, които се отнасят за 

управлението на общинското предприятие 
На трето място, с допълнението на чл. 7, към досегашните права и задължение на 

директора на общинското предприятие, добавяме още едно.  
Проекта за изменение и допълнение на Правилник № 6 е качен на сайта на Общината 

на 12.03.2019 г. и до настоящия момент, няма постъпили други предложение за неговото 
изменение. 

Втора комисия, на свое заседание, проведено на 12.04.2019 г. разгледа предоставеният 
проект за изменение и допълнение на Правилник № 6. 

Становището на Комисията е, проектът за Правилник № 6 да бъде приет във вида в 
който ни се предлага, считано от днес. 

Разисквания по първа точка нямаше. 
 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 91/12.03.2019 г. 

е явно, моля гласувайте. 
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По първа точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 
и ал. 2, във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 4, ал. 1 във връзка с чл. 93 от Правилник № 1 за 
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 
му с общинската администрация, чл. 52, ал. 3 и ал. 4 от Закона за общинската 
собственост, § 3 от Преходните и заключителни разпоредби на Правилник № 6 за 
устройството и дейността на общинско предприятие „Обществено хранене”, действащо 
на територията на Община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 91 от 
12.03.2019 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 
„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 995   

1. Приема Правилник за изменение на Правилник № 6 за устройството и дейността на 
общинско предприятие „Обществено хранене”, действащо на територията на Община Две 
могили, област Русе: 
 § 1. В чл. 5 се правят следните допълнения: 
 1. Създава се нова точка 4: 
 „4. Имот – частна общинска собственост по Акт № 50 от 27.09.1997 г. на Кмета на 
Община Две могили, а именно: Масивна двуетажна сграда (хижа „Орлова чука”) със 
застроена площ от 55 (петдесет и пет) квадратни метра, построена в имот № 156001 (сто 
петдесет и шест хиляди и едно), по картата на възстановената собственост на земеделската 
земя в землището на село Пепелина, ЕКАТТЕ 55837, област Русе.  

2. Създава се нова точка 5 : 
 „5. Имот –частна общинска собственост по Акт № 50 от 27.09.1997 г. на Кмета на 
Община Две могили, а именно: Павилион с навес (Посетителски център) със застроена площ 
от 50 (петдесет) квадратни метра, построен в имот № 179001 (сто седемдесет и девет хиляди и 
едно) по картата на възстановената собственост на земеделската земя в землището на село 
Пепелина, ЕКАТТЕ 55837 ,Русенска област.” 

3. Създава се нова точка 6: 
„6. Технологично оборудване и обзавеждане на сградите по т. 4 и 5 и малоценни и 
малотрайни предмети за употреба, съгласно опис.” 
§ 2. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения: 
1. Алинея 1 се изменя така: 

 „(1) Общинското предприятие “Обществено хранене” се ръководи и управлява от 
Директор.” 

2. Алинея 2 се изменя така: 
„(2) Директорът на Общинско предприятие „Обществено хранене” се назначава и 

освобождава от кмета на общината.” 
3. Алинея 3 се изменя така: 

„(3) Трудовото правоотношение с директора на Общинско предприятие „Обществено 
хранене” възниква след проведен конкурс по реда на Кодекса на труда. Условията и реда за 
провеждане на конкурса се определят от кмета на общината.” 
 4. Алинея 4 се отменя. 

5. Алинея 5 се отменя. 
 § 3. В чл. 7, ал. 1 се правят следните допълнения: 
 1. Създава се нова точка 8: 
 „8. Отговаря за постигане целите на общинското предприятие, като управлява 
публичните средства по законосъобразен, икономичен, ефикасен и ефективен начин.” 
 § 4. Заключителна разпоредба  
 1. Разпоредбите на § 1, § 2 и § 3 влизат в сила от 19.04.2019 г.  

 

Втора точка от дневния ред: 
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Докладна записка от Йордан Борисов с вх. № 143/08.04.2019 г., относно: Приемане 
на Отчет за дейността на Обществения посредник при Община Две могили за 2018 г. 

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

Съгласно Правилник № 5, обществения посредник  на община Две могили, e  внeсъл  за 
разглеждане и приемане отчет  за 2018 година. И тази година господин  Борисов се е постарал 
доста изчерпателно да представи своята работа през изминалата година. 

1. Подадени писмени жалби – 14 бр. 
2. Споделени устни жалби – 64 бр. 
3. Дадени консултации и запитвания – 69 бр. 
4. Участие в оперативки на кмета на общината с кметовете на кметства: 
5. Общо участия в оперативки на кмета на общината с кметовете на кметства са – 21 бр. 
6. Проведени приемни дни в Две могили и в кметствата – 79 бр.  
7. Общественият посредник е извършил проверка и е отговорил на 11 броя сигнали и 

въпроси по електронната поща. 
8. Участието му в обсъждания по комисии на докладните записки за предстоящите 

общински съвети – 12 бр. 
9. Участие в сесии на общинския съвет – 12 бр. 
10. Периодични посещения в Целодневната детска градина, Центъра за настаняване от 

семеен тип и Центъра за обществена подкрепа –общо 8 бр. 
С отчета, който ни е представен за сведение се затвърждава значението на тази 

обществено значима длъжност. 
Пожелаваме му да продължи да съдейства на гражданите в решаването на проблемите и 

по-често да е сред жителите на общината. Вярвам, че той ще вземе думата и ще изложи по-
обширно своята работа и притеснения. 

В разискванията по втора точка участие взеха: 
1. Йордан Борисов – Обществен посредник на Общината: 
Искам да започна с това, че Общественият посредник не би могъл да работи без 

Вашето съдействие, за което искам да Ви благодаря. За зрителите искам да кажа, че в цялата 
Русенска област само в Две могили в продължение на 10 години има Обществен посредник и 
това е чест и достойнство за мен. 

 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Йордан Борисов с вх. № 143/08.04.2019 г. 

е явно, моля гласувайте. 
 

След приключване на разискванията по 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 и Докладна записка с вх. № 143 от 08.04.2019 г. след 
проведено явно гласуване със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 
(нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 996 

 

1. Приема за сведение Отчет за дейността на Обществения посредник при Община Две 
могили за 2018 г. 

Приложение: Отчет за дейността на Обществения посредник при Община Две могили 
за 2018 г. 
 

Трета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 144/08.04.2019 г., относно: 

Информация за дейността на финансовия контрольор през 2018 г. 
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По нея докладва:  
1. Николай Христов – член на Комисията по „Бюджет и финанси”: 

Необходимостта от осъществяването на предварителен контрол в Община Две могили 
и в 18 второстепенни разпоредители с бюджет към нея е регламентирана в чл. 2 и чл. 3 от 
Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, където е разпоредено на 
ръководителите на организации, разпореждащи се със средства от държавния бюджет да 
„отговарят за осъществяване на финансово управление и контрол във всички ръководени от 
тях структури, програми, дейности и процеси при спазване на принципите за 
законосъобразност, добро финансово управление и прозрачност”. 

В своята ежедневна работа като финансовият контрольор се стреми да осъществява и 
прилага предварителният контрол като превантивна контролна дейност и преди вземане на 
решения за поемане на задължения или извършване на разходи да предприема всички 
необходими действия по съпоставяне с изискванията на приложимата нормативна уредба - 
кодекси, закони, постановления на Министерски съвет, нормативни актове на Община Две 
могили, Министерство на финансите, правилници, наредби, заповеди и други, за да 
гарантирам тяхното спазване.  

Неговата основна цел в изпълнение на служебните си задължения по прилагане на 
предварителния контрол е да предоставя на кмета на Община Две могили разумна увереност 
за съответствието на решенията и действията му с приложимото законодателство и че целите 
на общината ще бъдат постигнати чрез принципите и методите, посочени в чл. 5, ал. 2 от 
ЗФУКПС чрез:  

- съответствие със законодателството, вътрешните актове и договори;  
- надеждност и всеобхватност на финансовата и оперативната информация;  
- икономичност, ефективност и ефикасност на дейностите;  
- опазване на активите и информацията.  
Осъществява мониторинг на Системата за предварителен контрол при поемане на 

финансово задължение и извършване на разход в Община Две могили. Следя за спазването на 
процедурите за „Поемане на задължение” и „Извършване на разход”, които регламентират 
извършването на предварителния контрол при поемане на задължения с цел предотвратяване 
появата на нежелано събитие чрез попълване на заявки за поемане на задължения и контролни 
листи за извършване на предварителен контрол. Без заявки за поемане на задължение се 
превеждат на второстепенните разпоредители с бюджет всички дължими средства по Единни 
разходни стандарти в 7-дневен срок от получаване на общата допълваща субсидия, както и 
разходите на Общинска администрация за електроенергия, телефон, вода, пощенски разходи, 
работни заплати, безплатни лекарства на ветераните от войните, намалена стойност на 
лекарствата на военноинвалидите, пътните разходи на правоимащите болни, присъдена 
издръжка по Наредбата за реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка, помощи 
по решение на Общински съвет, данък сгради, такса битови отпадъци и данък МПС, както и 
разходи на стойност до 50 лева, при които прилагам само процедурата за предварителен 
контрол чрез попълване на контролен лист за предварителен контрол първа и втора част. 

Извършва проверки за компетентност на лицето поискало поемането на задължението, 
за съответствие на задължението с бюджетните параграфи и наличие на бюджетен кредит по 
дадените параграфи, за правилното изчисляване на стойността и съответства ли на вида и 
размера на поетото задължение с изискванията на вътрешни и външни нормативни актове. 
След извършване на всички контроли от негова страна и след одобрение от кмета на Община 
Две могили заявките и контролните листи за извършване на предварителен контрол ги 
завежда в регистър на финансовия контрольор. 

Регистри на финансовия контрольор са въведени и ежедневно се водят и от 
второстепенните разпоредители с бюджет към община Две могили, които по утвърден график 
представят разходните си документи за предварителен контрол и контрол за 
законосъобразност, след което ги завеждат в регистъра. 

Съгласно утвърдената от кмета на Община Две могили Система за предварителен 
контрол при поемане на финансово задължение и извършване на разход съставя досиета на 
договори, чиито разходи надвишават 18 000 лева с ДДС. В досието включва всички 
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постъпили по хронологичен ред документи /договори, фактури, платежни нареждания, заявки 
за поемане на задължения и контролни листи/ и ги въвеждам в електронен контролен лист за 
проследяване на задължението/разхода. За всички извършени разходи за поети задължения от 
Община Две могили по проведени обществени поръчки, при които плащанията се извършват 
и от второстепенните разпоредители с бюджет към нея имам ангажимент да правя копия и от 
техните разплащателни и други документи, които ми се представят за да окомплектовам 
общото досие. След осъществяване на последното плащането свързано с поемането на 
задължението/разхода, закривам досието като всички документи, съдържащи се в досието ги 
номерирам, съгласно Работната инструкция „Съставяне на досие на задължение/разход” и 
записвам на контролния лист „настоящото досие съдържа ....бр. листи и словом” и се 
подписва.  

През 2018 г. е съставил 11 броя досиета на договори, за които ежедневно е събирал 
информация за попълването им и съм закрила 19 броя досиета. 
 Ежемесечно до 15 число на месеца, следващ отчетния изготвя справки за поетите 
ангажименти по изпълнението на договорите и ги представям в дирекция ФМДТ. 
 Във връзка с изискванията на чл. 8, ал. 1 и чл. 20, ал. 1 от Закона за финансовото 
управление и контрол в публичния сектор създавам организация за изготвяне на въпросник и 
годишен доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол в 
организациите от публичния сектор до 31.03 на годината, следваща отчетната. Съгласно 
създадената организация през 2018 г. за годишно докладване за състоянието на СФУК с 
писмо № 4087/19.02.2018 г. съм предоставила указания и приложения – въпросник и форма на 
доклад на всички ВРБ. При извършения анализ на получените в общината въпросници и 
доклади от ВРБ към Община Две могили до 28.02.2018 г. установих, че състоянието на СФУК 
е оценено от ръководителите като „Добро” във всичките 18 бр. ВРБ. След като събрах 
необходимата информация изготвих обобщен въпросник и доклад на Община Две могили, 
който бе подписан от кмета и го представих в Министерството на финансите за първа отчетна 
година по електронен път чрез уеб базиран модул „Годишно докладване”. Доклада и 
въпросника бяха одобрени без забележки. 
 В годишния доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол на 
Община Две могили и второстепенните разпоредители с бюджет за 2017 г. са включени: 

• Контролна среда - базисния елемент за развитието на всички останали елементи на 
вътрешния контрол, който определя основополагащите ценности в общината и 
оказващи влияние върху отношението на служителите към вътрешния  контрол; 

• Управление на риска - процесът по идентифициране, оценяване и мониторинг на 
рисковете, които могат да повлияят върху постигане на целите на общината и 
въвеждането на необходимите контролни дейности, с цел ограничаване на рисковете 
до едно приемливо равнище; 

• Контролни дейности - правила, процедури и действия, насочени  към  намаляване  на 
рисковете за постигане  на  целите на общината, като същите трябва да са подходящи, 
да функционират в съответствие с планираното през съответния период, да са 
ефективни по отношение на разходите, да са изчерпателни, разумни и свързани с 
общите цели на общината. Те  се  прилагат  във  всички  функции, процеси и на  
всички  нива в общината; 

• Информация и комуникация – използване на подходящи информационни системи, 
които да дават възможност на всяко длъжностно лице за вземане на правилни 
управленски решения, за адекватно изпълнение на задълженията и за изготвяне на 
навременни и достоверни доклади относно дейността, за получаване на своевременна 
и точна информация, документиране и проследимост на всички операции и действия, в 
съответствие с българското законодателство; 

• Мониторинг - цялостния преглед на дейността на общината, който има за цел да 
предостави увереност, че контролните дейности функционират според изискванията и 
че се променят по подходящ начин при промени в условията; 

• Области на финансово управление и контрол, в които са предприети действия, 
насочени към развитие и подобрение; 
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• Области на финансово управление и контрол, които се нуждаят от развитие и 
подобрение; 

• В съответствие с чл. 11 от Наредбата за формата, съдържанието, реда и сроковете за 
представяне на информация към доклада се представя и становище на вътрешен 
одитор, но на основание чл. 12, ал. 1, т. 3 от Закона за вътрешния одит в публичния 
сектор в Община Две могили няма назначен такъв. 
През 2018 г. като финансов контрольор съм взела участие и в: 

• Със Заповед № 154/31.01.2018 г. на кмета на общината съм взела участие в комисия за 
провеждане на преговори с участниците в процедура за възлагане на обществена 
поръчка чрез публикуване на обява с предмет „Доставка чрез покупка на яйца за 
нуждите на звената на общинска бюджетна издръжка – детска ясла, детски градини, 
Общинско предприятие „Обществено хранене” на територията на Община Две 
могили”; 

• Със заповед № 173/05.02.2018 г. на кмета на общината съм участвала в комисия за 
приемо – предаване на служебна документация от Георги Корчев - кметски наместник 
на с. Пепелина на Габриела Димова назначена за кметски наместник в с. Широково; 

• Със Заповед № 313/29.03.2018 г. на кмета на Община Две могили съм включена в 
комисия за извършване на проверка за спазване на нормативната уредба в областта на 
социалното подпомагане, трудовото законодателство, бюджетната дисциплина и 
спазването на критериите и стандартите за предоставяне на социалната услуга 
„Защитено жилище за лица с умствена изостъналост”; 

• Със Заповед 376/23.04.2018 г. на кмета на Община Две могили съм взела участие в 
комисия за разглеждане на оферти по реда на тяхното постъпване за участие в 
процедура с предмет „Основен ремонт на санитарни възли в сгради с идентификатори 
20184.1.755.1 и 20184.1.755.2 на СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Две могили по 
проект Красива България”. 
Комисията по „Бюджет и финанси” разгледа на свое заседание информацията и излезе 

със становище тя да бъде приета. 
Разисквания по трета точка нямаше. 
 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 144/08.04.2019 г. 

е явно, моля гласувайте. 
 

По трета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 
и чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, 
ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и Докладна 
записка с вх. № 144 от 08.04.2019 г. след проведено явно гласуване със 17 (седемнадесет) 
гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 997 

 

1. Приема информацията за дейността на финансовия контрольор през 2018 г. 
 

Четвърта точка от дневния ред: 
Докладна записка от Ангелина Начева с вх. № 145/08.04.2019 г., относно: 

Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село Баниска през последната 
година и проблемите, които стоят пред него. 

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

Комисията по „Териториално устройство и строителство, местно самоуправление и 
нормативна уредба” разгледа на свое заседание представената ни Информация за резултатите 
от дейността на Кмета на Кметство село Баниска през последната година и проблемите, които 



 9

стоят пред него, която е много подробно написана, поради което становището ни е тя да бъде 
приета. 

Разисквания по четвърта точка нямаше. 
 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Ангелина Начева с вх. № 145/08.04.2019 г. 

е явно, моля гласувайте. 
 

По четвърта точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 
23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, във връзка с Решение № 900 по Протокол № 46/28.12.2018 г. и Докладна 
записка с вх. № 145 от 08.04.2019 г. след проведено явно гласуване със 17 (седемнадесет) 
гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 998 

 

1. Приема за сведение Информацията за резултатите от дейността на Кмета на 
Кметство село Баниска през последната година и проблемите, които стоят пред него. 

Приложение: Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село 
Баниска през последната година и проблемите, които стоят пред него. 

 

Пета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 153/08.04.2019 г., относно: Приемане 

на Годишен план за дейностите по подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в 
Община Две могили за 2019 г. 

По нея докладва:  
1. Мехмед Мехмедов – член на Комисията по „Образование, култура 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”: 

 Съгласно приетият от нас график за 2019 г. е предвидено представяне на „Годишен 
план за дейностите по подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в Община 
Две могили за 2019 г.“ 

Годишният план е разработен съгласно чл. 197, ал. 3 от Закона за предучилищното и 
училищното образование в сила от 01.08.2016 г. и в изпълнение на Общинската стратегия за 
подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от Община Две могили за 2019 г. 
Основните цели на плана са, както следва: 

Оперативна цел 1: Осигуряване на процес и среда на учене, които премахват пречките 
пред ученето и създават възможности за развитие и участие на децата и учениците във всички 
аспекти на живота на общността. 

Оперативна цел 2:Осигуряване на качество на човешките ресурси за ефективно 
посрещане на разнообразието от потребности на всички деца и ученици. 

Оперативна цел 3: Организационно развитие на институциите в системата на 
предучилищното и училищното образование за ефективно интегриране на целите, 
принципите, подходите и процедурите на новата нормативна уредба за приобщаващо 
образование. 

Оперативна цел 4: Подобряване на материалните условия и достъпност на средата за 
обучение на деца и ученици със специални образователни потребности в институциите в 
системата на предучилищното и училищното образование. 

Оперативна цел 5: Подобряване на взаимодействието между участниците в 
образователния процес (деца и ученици, педагогически специалисти и родители) и между 
институциите за осигуряване на най-добрия интерес на детето и ученика. 

Оперативна цел 6: Сътрудничество с гражданското общество и подобряване на 
обществената информираност и чувствителност относно целите и принципите на 
приобщаващото образование.  



 10

Комисията по „Образование, култура вероизповедания, символика, младежта, спорта и 
туризма” разгледа на свое заседание представения ни Годишен план за дейностите по 
подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в Община Две могили за 2019 г. и 
излезе със становище той да бъде приет във предложения му вид. 

Разисквания по пета точка нямаше. 
 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 153/08.04.2019 г. 

е явно, моля гласувайте. 
 

По пета 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.197, ал. 3 от ЗПУО и 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 Докладна записка с вх. № 153 от 08.04.2019 г. след 
проведено явно гласуване със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 
(нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 999 

 

1. Приема „Годишен план за дейностите по подкрепа на личностното развитие на 
децата и учениците в Община Две могили за 2019 г.“ 

2. Упълномощава Кмета на общината да предприеме необходимите действия за 
изпълнение на решението. 

 

Шеста точка от дневния ред: 
Докладна записка от Красимира Русинова с вх. № 154/08.04.2019 г., относно: Отчет 

за изпълнение на Общинска Програма за закрила на детето 2018 г.  
По нея докладва:  
1. Стоян Гецов – член на Комисията по „Образование, култура вероизповедания, 

символика, младежта, спорта и туризма”: 

 Съгласно приетият от нас график е предвидено представяне на Отчет за изпълнение на 
Общинска Програма за закрила на детето в Община Две могили за 2018 година. С Решение № 
770 по Протокол № 37/27.04.2018 г. е приета Общинска Програма за закрила на детето за 2018 
г.  
 Програмата е разработена в съответствие с приоритетите на Националната стратегия за 
детето 2008 - 2018 г., която дава рамката на държавната политика за детето, конкретизирана в 
годишна Национална програма за закрила на детето, в която се регламентират конкретните 
задължения на всички държавни институции, ангажирани в изпълнението на дейностите и 
осигуряващи спазване на правата на децата в Република България. Разработeна е в 
съответствие с целите и принципите на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за 
закрила на детето, определя приоритетните направления и действия за подобряване 
благосъстоянието на децата за период от десет години. Реализирането на политиката за 
закрила на детето на общинско ниво се осъществява чрез изпълнението на Общинска 
програма за закрила на детето, която се изготвя всяка година и е стратегически документ, 
който определя приоритетните направления и потребности на различните целеви групи деца и 
техните семейства. Съгласно чл. 2 от Закона за закрила на детето - „Дете е всяко физическо 
лице до навършването на 18 години”. 
 Основните приоритети на програмата са: 

1. Намаляване на детската бедност и създаване на условия за социално включване на 
децата - политики за подкрепа на детето и семейството; 

2. Осигуряване правото на детето на достъп до здравеопазване и здравни грижи и 
здравословен начин на живот; 

3. Образование - Осигуряване на равен достъп до качествена предучилищна подготовка и 
училищно образование на всички деца; 
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4. Повишаване ефективността на мерките за защита на децата от насилие, злоупотреба и 
други форми на експлоатация; 

5. Насърчаване участието на децата в обществения живот; 
6. Спорт, култура и дейности за свободно време и развитие на способностите на децата; 
7. Защита на децата в дегиталната ера и превенция на рисковете в мрежата. 

Дейностите, включени в програмата са съобразени с потребностите за грижата на 
децата в Община Две могили и са предложени от широк кръг заинтересовани институции, 
работещи за осигуряване на израстването, развитието и безопасността на децата. Заложени са 
реално изпълними дейности, които да спомогнат за развитието на политиките за детето в 
отделните сектори и за постигане на по-ефективна защита и гаранции на основните права на 
децата от общината във всички сфери на обществения живот. 

Комисията по „Образование, култура вероизповедания, символика, младежта, спорта и 
туризма” разгледа на свое заседание представения ни отчет и излезе със становище той да 
бъде приет. 

Разисквания по шеста точка нямаше. 
 

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

154/08.04.2019 г. е явно, моля гласувайте. 
 

По шеста точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 
във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 
Общинският съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 
администрация и Докладна записка с вх. № 154 от 08.04.2019 г. след проведено явно 
гласуване със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 
„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 1000 

 

1. Приема Отчет за изпълнение на Общинска Програма за закрила на детето в Община 
Две могили за 2018 година. 

Приложение: Отчет за изпълнение на Общинската Програма за закрила на детето в 
Община Две могили за 2018 год. 

 

Седма точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 155/08.04.2019 г., относно: Приемане 

на „Годишен план за действие по изпълнението на Общинската стратегия  за 2020 година в 
Община Две могили”.  

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

В изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги 2016 – 2020 
година, всяка година приемаме годишен план за изпълнението и през следващата календарна 
година. Този план е съгласуван с директора на „ДСП” – град Две могили. 

Социалните услуги, които ще се осъществяват на територията на Общината на същите, 
както през тази година. Има идеи и за други услуги, по които общинска администрация 
възнамерява да работи и дай боже поне една от тях да се случи. 

Четвърта комисия, разгледа на свое заседание, проведено на 12.04.2019 година 
настоящата докладна записка и предлага на Общинския съвет да приеме предложения проект 
за решение с приложения към него Годишен план за действие по изпълнението на 
Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Две могили през 2020 
година. 

Разисквания по седма точка нямаше. 
 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 155/08.04.2019 г. 

е явно, моля гласувайте. 
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По седма 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 и 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 на основание чл.36б, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за 
социално подпомагане и Докладна записка с вх. № 155 от 08.04.2019 г. след проведено 
явно гласуване със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 
„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 1001 

 

 1. Приема „Годишен план за действие по изпълнението на Общинската стратегия за 
развитие на социалните услуги  за 2020 година в Община Две могили”. 

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

 

Осма точка от дневния ред: 
Докладна записка от Красимира Русинова с вх. № 156/08.04.2019 г., относно: 

Приемане на Общинска Програма за закрила на детето за 2019 г. в Община Две могили. 
По нея докладва:  
1. Светлана Цветанова – секретар на Комисията по „Образование, култура 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”: 

 Съгласно прието наше Решение № 900 е приет график за 2019 година, относно 
изготвяне и представяне на програми, планове, доклади, отчети и информации на редовните 
заседания на Общински съвет - Две могили. В него е и заложено приемането на Програмата за 
закрила на детето за 2019 година. Целта на програмата е да анализира актуалното състояние 
на децата, живеещи на територията на Община Две могили, да открие проблемите в тяхното 
отглеждане и възпитание, както и ресурсите, с които всички заинтересовани институции и 
лица разполагат, за да се обезпечи пълноценният живот и развитие на подрастващите. 

Общинската програма документира волята и готовността на институциите в община 
Две могили за повишаване качеството на живот на децата. Съгласно чл. 2 от Закона за закрила 
на детето «Дете е всяко физическо лице до навършване на 18 години». 

Настоящата Общинска програма за закрила на детето в Община Две могили за 2019 г. е 
разработена въз основа на Конвенцията за правата на детето на ООН, Националната стратегия 
за детето 2008-2018 г., Закона за закрила на детето. Общинската програма е разработена в 
съответствие с Националната програма за закрила на детето и цели синхронизиране на 
действията на държавната, местната власт и неправителствените организации за подобряване 
благосъстоянието на децата и техните семейства в Община Две могили в следните 
приоритетни области: Намаляване на детската бедност. Създаване на условия за социално 
включване на децата; Осигуряване правото на детето на достъп до здравеопазване и здравни 
грижи и здравословен начин на живот; Осигуряване правото на детето на живот и развитие в 
сигурна и безопасна среда; Образование. Осигуряване на равен достъп до качествена 
предучилищна подготовка и училищно образование; Повишаване на ефективността на 
мерките за защита на децата от насилие, злоупотреба и други форми на експлоатация; 
Насърчаване участието на децата в обществения живот; Спорт, култура, свободно време и 
развитие на способностите на децата; Защита на децата в дигиталната ера и превенция на 
рисковете в мрежата. 

Комисията по „Образование, култура вероизповедания, символика, младежта, спорта и 
туризма” разгледа на свое заседание предложената ни програма и излезе със становище тя да 
бъде приета. 

Разисквания по осма точка нямаше. 
 

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

156/08.04.2019 г. е явно, моля гласувайте. 
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По осма 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 комиси и взаимодействието му с Общинската 
администрация, във връзка с чл. 3, ал. 1 от Правилник за прилагане на Закона за 
закрила на детето и Докладна записка с вх. № 156 от 08.04.2019 г. след проведено явно 
гласуване със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 
„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 1002 

 

1. Приема Общинска Програма за закрила на детето за 2019 год. в Община Две могили. 
 2. Упълномощава заместник кмета на Община Две могили и председател на Комисията 
за детето г-жа Красимира Русинова да предприеме необходимите действия за изпълниние 
решението на Общински съвет. 

Приложение: Общинска Програма за закрила на детето за 2019 год. в Община Две 
могили. 

 

Девета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 157/08.04.2019 г., относно: Отчет за 

изпълнението на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги за 2018 година. 
По нея докладва:  
1. Димитър Димитров – секретар на Комисията по „Здравеопазване и социални 

дейности”: 

С наше Решение № 900 е приет график, относно изготвяне и представяне на отчети и 
информации на редовните заседания на Общински съвет - Две могили. 
 Съгласно същия за м. април 2019 г. е предвидено представяне на Отчет за изпълнение 
на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Две могили през 2018 г. 

Общинската стратегия за развитие на социалните услуги 2016 – 2020 г. в Община Две 
могили е приета с Решение № 291 на Общински съвет. 

Общинската стратегия следва принципите на законосъобразност и обвързаност с 
нормативната уредба на Република България – Конституция, Семеен кодекс, Кодекс на труда, 
Наказателен кодекс, Закон за закрила на детето, Закон за социално подпомагане, Закон за 
местното самоуправление и местната администрация, Закон за интеграция на хората с 
увреждания, Закон за закрила от дискриминация и др., както и съответните подзаконови 
нормативни актове. 

Целта на Стратегията е да определи приоритетите в областта на социалните услуги в 
общността на местно ниво, съобразени със специфичните потребности на населението в 
Община Две могили. 
 Изпълнението на дейностите по Стратегията цели да създаде условия за изграждането 
на социални услуги в общността, фокусирани върху подкрепата на подпомаганите лица за 
осъществяването на ежедневните дейности и социалното им включване. 
 В резултат от проучване са очертани основните фактори, които формират рисковите 
групи, нуждаещи се от социални услуги, както и причините, пораждащи конкретната 
ситуация на неравнопоставеност на уязвимите групи от населението на основата на 
социалноикономически и други неблагополучия. 

Комисията по „Здравеопазване и социални дейности” разгледа на свое заседание 
представения Отчет за изпълнението на Общинска стратегия за развитие на социалните 
услуги за 2018 година и излезе със становище той да бъде приет. 

Разисквания по девета точка нямаше. 
 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 157/08.04.2019 г. 

е явно, моля гласувайте. 
 



 14

По девета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 
във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилника № 1 за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация и Докладна записка с вх. № 157 от 08.04.2019 г. след проведено явно 
гласуване със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 
„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 1003 

 

1. Приема Отчет за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните 
услуги в Община Две могили за 2018 г. 

Приложение: Отчет за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните 
услуги в Община Две могили за 2018 г. 

 

Десета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 158/10.04.2019 г., относно: Промени 

по бюджета на Община Две могили към 01.05.2019 г. и актуализация на плана за капиталовите 
разходи за 2019 година. 

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

Предложени са ни някои промени по бюджета на Община Две могили в разходната 
част и в инвестиционната програма, като не се променя общия размер. Промените в 
инвестиционната програма са следните:  

- Променя се наименованието на обект „Основен ремонт на  площадно пространство 
пред "Културен дом" в село Кацелово” и става „Основен ремонт и благоустрояване на  
площад пред "Културен дом" в село Кацелово” и се увеличава стойността с 9 857 лева.  

- Намалява се стойността на обект „Закриване и рекултивация на съществуващо 
общинско депо за битови отпадъци в ПИ 20184.60.381, гр. Две могили, Община Две могили” с 
9 857 лева от целева субсидия. При одобрение на финансирането от ПУДООС, разходите за 
проектиране ще бъдат за сметка на набраните отчисления по чл. 60 от ЗУО. 

Комисията по „Бюджет и финанси” разгледа  на свое заседание предложените промени 
и излезе със становище те да бъдат приети. 

Разисквания по десета точка нямаше. 
 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 158/10.04.2019 г. 

ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 
 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 19.04.2019 година  
 

Относно: Промени по бюджета на Община Две могили към 01.05.2019 г. и 

актуализация на плана за капиталовите разходи за 2019 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  +   
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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 десета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 
във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 3, ал. 2, т. 1 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, чл. 124, ал. 2 от Закона за публичните финанси, чл. 39, ал. 1 от Наредба 
№ 6 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за 
следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на 
Община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 158 от 10.04.2019 г. след 
проведено поименно гласуване със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” 
и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 1004 

 

1. Променя бюджета на община Две могили към 01.05.2019 г. в разходната част по 
мероприятия и параграфи, съгласно Приложение 1. 

2. Приема актуализирания план за капиталовите разходи, финансирани с целева 
субсидия от Републиканския бюджет и от собствени средства на община Две могили за 2019 
г., съгласно Приложение 2. 

3. Общинският съвет упълномощава Кмета на Община Две могили да предприеме 
необходимите действия за актуализиране плана на капиталовите разходи към 01.05.2019 г.  

 

Единадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 159/11.04.2019 г., относно: 

Предоставяне на помещение - част от имот – частна общинска собственост за определен 
период от време (до края на календарната 2020 г. или до приключване на административния 
договор). 

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

отнемане на незаконно придобитото имущество, общинска собственост, сигурност, 

екология и други дейности”: 

Община Две могили е бенефициент по проект „Интегриране на уязвими групи в 
община Две могили”. Проектът е в изпълнение на Общински план за интегриране на ромите 
2015 -2020 г. и е свързан с главните стратегически цели на държавните политики по 
отношение на маргинализираните групи - подобряване на жизнения стандарт чрез 
включването им в пазара на труда, мерки повишаващи здравната култура, приобщаващо 
образование, преодоляване на изолацията им чрез активно социално поведение и проява на 
толерантност от страна на гражданското общество. Проектът се реализира по две оперативни 
програми: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и Оперативна програма 
„Наука и образование за интелигентен растеж”. Програмите указаха и задължиха Община Две 
могили да осъществява проекта в партньорство с неправителствени организации, както и с 
образователни институции. След проведена публична и прозрачна процедура за партньори на 
Община Две могили по ОП „Развитие на човешките ресурси”, бяха избрани следните 
сдружения с нестопанска цел: Сдружение „Карпе Дием“ – гр. София; Сдружение 
„Инициативи обединена Европа“ – гр. София. 
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Двете организации отговориха на всички критерии за финансов и технически 
капацитет по програмата и преминаха оценка в комисиите по оценка на управляващите 
програми. 

Изпълнението на проекта по ОП „Развитие на човешките ресурси” включва 
реализирането на следните дейности:  

Дейност 1 „Активиране на икономически неактивни лица и включване в заетост”, като 
отговорник за тази дейност е предвидено да е Община Две могили; 

Дейност 2 – „Мотивиране за активно поведение на пазара на труда”, отговорник за тази 
дейност е Сдружение „Карпе дием”; 

Дейност 3 „Работа в общността за формиране на подкрепяща среда”, отговорник е 
Сдружение „Карпе дием”; 

Дейност 4 „Предоставяне на индивидуални консултации и социално-здравна 
медиация”, отговорник е община Две могили и Сдружение „Карпе дием”; 

Дейност 5 „Повишаване информираността относно социалните и здравните права на 
целевите групи; Насърчаване на семейното планиране”, отговорник е Община Две могили и 
Сдружение „Инициативи обединена Европа“; 

Дейност 6 „Преодоляване на негативните стереотипи по отношение на малцинствата и 
уязвимите групи”, отговорник е Община Две могили и Сдружение „Инициативи обединена 
Европа“. 

За изпълнение на дейност 4 от проекта по ОП „Развитие на човешките ресурси”, която 
е предоставяне на индивидуални консултации и социално-здравна медиация е необходимо 
предоставяне на помещение, в което Община Две могили ще реализира създаването на център 
за социални услуги, в който ще работят следните специалисти: юрист, психолог, 
трудотерапевт, социален работник, педагог, социално-здравен медиатор и административен 
отговорник на центъра. Центарът ще носи наименованието „Достоен живот“ и специалистите 
работещи в него ще са на разположение на всички граждани на общината за индивидуални и 
групови консултации в съответните области. 

Община Две могили ще предостави за нуждите на Центъра следните помещения: първи 
етаж от сграда с идентификатор 20184.1.1060.1 със застроена площ от 126 кв. м., с 
предназначение Жилищна сграда, разположена в Дворно място, площ от 264 кв. м., 
съставляващо поземлен имот с идентификатор 20184.1.1060 по Кадастралната карта и 
кадастралните регистри на гр. Две могили, съгласно Акт за частна общинска собственост № 
3780 от 21.12.2016 г. на Кмета на Община Две могили. 

Комисията по „Противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 
придобитото имущество, общинска собственост, сигурност, екология и други дейности” 
разгледа на свое заседание предложения ни проект на решение и излезе със становище той да 
бъде приет. 

В разискванията по единадесета точка участие взеха: 
1. Христина Ефтимова – Общински съветник: 
Аз считам, че в основанията за приемане на решението, които са посочени има 

допусната грешка, поради което предлагам проекта на решение да бъде приет на основание 
чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и чл. 3, ал. 2, т. 2 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 
Общински съвет, неговите комисии  и взаимодействието му с общинска администрация. 

2. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 
Съгласен съм с направеното предложение от г-жа Христина Ефтимова. 
 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 159/11.04.2019 г. 

ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 
 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 19.04.2019 година  
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Относно: Предоставяне на помещение - част от имот – частна общинска 

собственост за определен период от време (до края на календарната 2020 г. или до 

приключване на административния договор). 

№ 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 единадесета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 
1, т. 8, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и чл. 3, ал. 2, т. 2 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 
Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация 
и Докладна записка с вх. № 159 от 11.04.2019 г. след проведено поименно гласуване със 
17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, 
прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 1005 

 

1. Дава съгласие за ползване през времетраенето на проекта и до изтичане на 
административен договор № BG05M9OP001-2.018-0034/BG05M9OP001-2.018-0034-
2014BG05M2OP001-C01 между община Две могили и управляващия орган на оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси“ и управляващия орган на оперативна програма 
„Наука и образование за интелигентен растеж“ на имот – първи етаж от сграда идентификатор 
20184.1.1060.1 със застроена площ от 126 кв. м., с предназначение Жилищна сграда, 
разположена в Дворно място, площ от 264 кв. м., съставляващо поземлен имот с 
идентификатор 20184.1.1060 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Две 
могили, съгласно Акт за частна общинска собственост №3780 от 21.12.2016 г. на Кмета на 
Община Две могили за създаване на център „Достоен живот”. 

2. Определя срок за ползване до 31.12.2020 г. или до изтичане на административния 
договор по проекта. 

3. Възлага на Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите действия за 
предоставяне на помещенията и привеждането им във вид за ползване за целите на проекта.  

 

Дванадесета точка от дневния ред: 
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Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 151/08.04.2019 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Даниела Тодорова Цонева за раждане на първо 
дете – Ивайла Даниелова Цонева. 

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

дейности”: 

Комисията по „Здравеопазване и социални дейности” разгледа на свое заседание 
подаденото заявление за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на първо дете. 
Всички необходими документи, съгласно изискванията на наредбата са представени в срок и 
са редовни, поради което становището на комисията е заявлението да бъде уважено. 

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

Комисията по „Бюджет и финанси” също разгледа на свое заседание заявлението и 
излезе със становище да бъде отпусната еднократна финансова помощ за раждане на първо 
дете в размер на 100 лева. 

Разисквания по дванадесета точка нямаше. 
 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 151/08.04.2019 г. 

е явно, моля гласувайте. 
 

По дванадесета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 
1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация във връзка с чл. 3, ал. 1 и ал. 2 във връзка с чл. 4, ал. 1, чл. 5, т. 1.1, чл. 9, 
т. 1, чл. 10, т. 1 и 2 от Наредба № 10 за изплащане на еднократна помощ при раждане на 
дете, подпомагане на пострадали при пътно-транспортни произшествия, производствени 
аварии, пожари, природни бедствия и други от бюджета на община Две могили, област 
Русе и Докладна записка с вх. № 151 от 08.04.2019 г. след проведено явно гласуване със 
17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, 
прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 1006 

 

1. Отпуска на Даниела Тодорова Цонева, живееща в село Острица, Община Две 
могили, улица „Витоша” № 1, еднократна финансова помощ в размер на 100,00 (сто) лева, за 
раждане на първо дете – Ивайла Даниелова Цонева, родена на  24.03.2019 г. 

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

 

 Тринадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 152/08.04.2019 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Мартина Теодорова Иванова за раждане на 
първо дете – Александър Джулиен 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 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 100 лева. 

Разисквания по тринадесета точка нямаше. 
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Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 152/08.04.2019 г. 

е явно, моля гласувайте. 
 

По тринадесета точка от дневния ред, Общинският съвет, на основание чл. 21, ал. 
1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация във връзка с чл. 3, ал. 1 и ал. 2 във връзка с чл. 4, ал. 1, чл. 5, т. 1.1, чл. 9, 
т. 1, чл. 10, т. 1 и 2 от Наредба № 10 за изплащане на еднократна помощ при раждане на 
дете, подпомагане на пострадали при пътно-транспортни произшествия, производствени 
аварии, пожари, природни бедствия и други от бюджета на община Две могили, област 
Русе и Докладна записка с вх. № 152 от 08.04.2019 г. след проведено явно гласуване със 
17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) глас „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, 
прие 

 

РЕШЕНИЕ 
№ 1007 

 

1. Отпуска на Мартина Теодорова Иванова, живееща в град Две могили, улица 
„Гагарин” № 7, еднократна финансова помощ в размер на 100,00 (сто) лева, за раждане на 
първо дете – Александър Джулиен Иванов, родена на  27.10.2019 г. 

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

 

 Четиринадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 160/12.04.2019 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Даниела Недкова Димитрова, живееща в село 
Кацелово за детето и Ростислав Валентинов Николов. 

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

  В Деловодството на Община Две могили е входирано Заявление с вх. № 
1956/11.04.2019 г. за отпускане на еднократна финансова помощ. 
 Заявлението е разгледано на заседание на комисията, не са представени нужните 
документи съпътстващи заявлението, поради което становището ни е помощта да бъде 
отказана. 

Разисквания по четиринадесета точка нямаше. 
 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 160/12.04.2019 г. 

е явно, моля гласувайте. 
 

По четиринадесета точка от дневния ред, Общинският съвет, на 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. 3, т. 3.4, 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. № 160 от 12.04.2019 г. след проведено явно гласуване със 17 (седемнадесет) 
гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 

 

РЕШЕНИЕ 
№ 1008 

 

1. Отказва да бъде отпусната на Даниела Недкова Димитрова, живееща в село 
Кацелово, на ул. „Тончо Стисков” № 29 еднократна финансова помощ. 
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 Петнадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Стефан Димитров с вх. № 168/17.04.2019 г., относно: Върнато 

за ново обсъждане наше Решение № 991 по Протокол № 49/29.03.2019 г.  
По нея докладва:  
1. Докладва: Мехмед Чолаков – председател на Комисията по „Земеделие, 

животновъдство и гори”. 

На 16.04.2019 г., в Общинския съвет е получена Заповед № 4-95-00-296/15.04.2019 г. на 
Областния управител на област Русе, с която е върнато за ново обсъждане наше Решение № 
991 по Протокол № 49/29.03.2019 г. Става въпрос за учредяване на право на ползване без търг 
или конкурс за устройване на постоянен пчелин за срок от 10 /десет/ години на Асие 
Хюсеинова Ахмедова от с. Помен върху 1,510 дка от имот № 000346 с площ от 241,526 с НТП 
„Пасище с храсти“, находящ се в землището на с. Баниска ЕКАТТЕ 02587 при граници и 
съседи: имот №140008, № 000340 и № 000354 по Акт за публична общинска собственост № 
2297 от 25.02.2010 г. за цена от 302.00 /триста и два/ лева част от Предоставя на наследниците 
на Кънчо Савов Начев б.ж. на с. Могилино, община Две могили, област Русе следния 
недвижим имот: 
 На предходното заседание на комисията когато обсъждахме това решение, без да го 
афишираме, г-н Ивайло Пенев ни предупреди, че ще влезем в противоречие със закона, но 
целта на Общинския съвет е да подпомагаме жителите на Общината. Теренът наистина е 
много голям, имотът не е маломерен, но тъй като става въпрос за устройване на пчелин, това 
са пчели, които с нищо не биха навредили на имота, който е пасище – мера. След като знаем, 
че пчелите са на изчезване, считаме че пчелинът на никого не пречи, намира се точно 
границата между селата Помен и Баниска. Който има поглед върху терена ще знае, че той 
няма как да се използва за пасище – мера, тъй като е силно захрастен и за нищо друго не 
става, освен за конкретното предназначение, за устройване на постоянен пчелин. Това бяха и 
нашите мотиви да си дадем съгласието на предходното заседание. 
 Така или иначе становището на комисията е да отменим решението си. 

Разисквания по петнадесета точка нямаше. 
 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Стефан Димитров с вх. № 168/17.04.2019 

г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 
 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 19.04.2019 година  
 

Относно: Върнато за ново обсъждане наше Решение № 991 по Протокол № 

49/29.03.2019 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 +   
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14. Светлозар Милчев Донев +   
15. Севгюл Садулова Юмерова +   
16. Стефан Димитров Стефанов +   
17. Христина Димитрова Ефтимова +   
 Общо: 17   

 

По петнадесета точка от дневния ред, Общинският съвет, на основание чл. 45, ал. 
9, предложение 1 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация, чл. 94, ал. 6 и ал. 7 от Правилник № 1 за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация във връзка със Заповед № 4-95-00-296/15.04.2019 г. на Областния 
управител на Област Русе и Докладна записка с вх. № 168 от 17.04.2019 г. след проведено 
поименно гласуване със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) глас „Против” и 0 (нула) 
гласа „Въздържал се”, прие 

 

РЕШЕНИЕ 
№ 1009 

 

1. Отменя Решение № 991 по Протокол № 49/29.03.2019 г. на Общински съвет – Две 
могили. 
 

 Шестнадесета 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 петдесетото заседание на VІI – 

мия Общински съвет в Община Две могили.  
 

Забележка: Списъците с резултатите от проведеното поименно гласуване по точки 10; 
11 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 23.04.2019 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) 


