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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 
 

№ 51 
 

Днес, 31 май 2019 година, в 9.00 часа, в конферентната зала на Община Две могили, 
започна петдесет и първото 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 при изготвянето и на дневния 

ред е допусната техническа грешка, като е пропусната и не е включена за разглеждане 
Докладна записка от кмета на общината с вх. № 189/20.05.2019 г., отнасяща се за Допълнение 
на годишен план за ползване на дървесина в община Две могили за 2019 г. Докладната 
записка е разгледана на заседание на комисията по„Земеделие, животновъдство и гори“ на 
23.05.2019 г. и по нея ще докладва г-н Стоян Гецов. Предлагам тази докладна записка да бъде 
включена за разглеждане в дневния ред под т. 11, като точките след нея променят реда си. 

 

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. № 142/08.04.2019 г., относно:  
Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 за пожарна безопасност и 
спасяване на населението на територията на община Две могили, област Русе. 

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

и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 
2. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 176/07.05.2019 г., относно: 

Вземане решение за даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план - 
План за застрояване /ПУП-ПЗ/ на поземлен имот /ПИ/ № 105014, местност „Край село“, 
землище на с. Помен, община Две могили, област Русе. 
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Докладва: Димитър Димитров – член на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 
3. Докладна записка от Татяна Петрова с вх. № 177/13.05.2019 г., относно: 

Информация за резултатите от дейността в Детска ясла „Радост” град Две могили за периода 
м. септември 2018 г. до м. май 2019 г. 

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

социални дейности”. 

4. Докладна записка от Петър Петров с вх. № 180/15.05.2019 г., относно: 
Информация за изпълнение на дейностите по предоставянето на социални услуги в Център за 
обществена подкрепа – гр. Две могили за 2018 г.  

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

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

5. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 181/16.05.2019 г., относно: 
Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на 
обособената територия, обслужвана от «ВиК» ООД-Русе. 

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

и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 
6. Докладна записка от Георги Малев с вх. № 182/16.05.2019 г., относно: 

Информация за дейността на Кмета на Кметство село Бъзовец за периода 01.05.2018 г. до 
30.04.2019 г. и проблемите, които стоят пред него. 

Докладва: Айдън Карамехмедов – член на Комисията по „Териториално устройство 

и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 
7. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 186/20.05.2019 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 първо тримесечие на 2019 година. 

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

финанси”. 

8. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 187/20.05.2019 г., относно: 
Промени по бюджета на Община Две могили към 01.06.2019 г. и актуализация на плана за 
капиталовите разходи за 2019 година. 

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

9. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 188/20.05.2019 г., относно: 
Приемане на „Отчет за състоянието на общинската собственост в Община Две могили и 
резултатите от нейното управление по видове и категория на обекта“. 

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

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

сигурност, екология и други дейности”. 

10. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 191/23.05.2019 г., относно: 
Отдаване под аренда на недвижими имоти, находящи се в село Кацелово. 

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

животновъдство и гори”. 

11. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 189/20.05.2019 г., относно: 

Допълнение на годишен план за ползване на дървесина в община Две могили за 2019 г. 
Докладва: Стоян Гецов – член на Комисията по „Земеделие, животновъдство и 

гори”. 

12. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 183/17.05.2019 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Жанет Тодорова Стоянова за раждане на първо 
дете – Мартин Лъчезар Янчев. 

Докладва: Светлана Цветанова – член 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. № 184/17.05.2019 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Айлян Сюлейманова Мюймйнова за раждане 
на второ дете – Сезен Метинова Мустафова. 

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

социални дейности”. 

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

14. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 185/17.05.2019 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Абибе Ереджебова Майрямова, живееща в 
град Две могили. 

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

дейности”. 

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

Първа точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 142/08.04.2019 г., относно:  
Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 за пожарна безопасност и 
спасяване на населението на територията на община Две могили, област Русе. 

По нея докладва:  

1. Галя Додева – председател на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

Навсякъде в Наредба № 17 за пожарна безопасност и спасяване на населението  думите 
„Районна служба за пожарна безопасност и спасяване“ се заменят с „Районна служба 
„Пожарна безопасност и защита на населението”, също така  думите: „специализираните 
контролни органи за „Държавен противопожарен контрол и превантивна дейност” ” се 
заменят с „органите за пожарна безопасност и защита на населението”. Настоящият проект за 
изменение и допълнение на действащата Наредба № 17 има за цел съдържанието на същата да 
бъде приведено в съответствие с действащите нормативни актове от по-висока степен, 
постигане на ясна регламентация в уредбата на обществените отношения, касаещи пожарната 
безопасност и спасяване на населението.  

С приемането на настоящия проект на наредбата се очаква да се ограничи паленето на 
огън и се намали значително възникването и разпространение на пожари в населените места. 

По предложените изменения, но има някои допълнения и технически грешки, които 
искаме да направим, а те са: 

1. В § 6, чл. 8, т. 2, където беше записано „Алинеи от 2 до 7 се отменят” да се запише 
„Алинеи от 1 до 7 се отменят”. 

2. В § 14, чл. 21, т. 1, където е записано „Чл. 22” се заменя с „Чл. 21”. 
3. В § 18, в чл. 46, ал. 2, думата „март” се заменя с думата „април”, а думите „съответно 

кметство или кметско наместничество” се заменят с „РСПБЗН”. 
С тези промени втора комисия предлага предложеният ни проект на наредба за 

изменение и допълнение на Наредба № 17 да бъде приет.  
В разискванията по първа точка участие взеха: 

1. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Съгласен съм с направените предложения от комисията. 
 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 142/08.04.2019 г. 
е явно, предлагам да я гласуваме амблок, моля гласувайте. 

 

По първа точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 2 във 

връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

чл. 4, ал. 1 във връзка с чл. 94 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация във връзка с чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс, чл. 8, чл. 

11, ал. 3, чл. 15, ал. 1, чл. 26 от Закона за нормативните актове и Докладна записка с вх. 

№ 142 от 08.04.2019 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) 

гласа „Въздържал се”, прие 
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РЕШЕНИЕ 

№ 1010 
  

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 за пожарна 
безопасност и спасяване на населението на територията на община Две могили, област Русе: 
 § 1. Навсякъде в Наредба № 17 за пожарна безопасност и спасяване на населението на 
територията на Община Две могили, област Русе думите „Районна служба за пожарна 
безопасност и спасяване“ се заменят с „Районна служба „Пожарна безопасност и защита на 
населението” (РС ПБЗН). 
 § 2. Навсякъде в Наредба № 17 за пожарна безопасност и спасяване на населението на 
територията на Община Две могили, област Русе думите: „специализираните контролни 
органи за „Държавен противопожарен контрол и превантивна дейност” (ДПК ПД)” се заменят 
с „органите за пожарна безопасност и защита на населението”. 
 § 3. Чл. 5 се изменя така: 
 1. „Чл. 5. При възникване на пожар, авария или необходимост от извършване на 
аварийно-спасителни дейности, гражданите подават сигнал на телефон 112.” и оказват 
съдействие при изпълнение на служебните задължения на органите за пожарна безопасност и 
защита на населението. 

§ 4. В чл. 6. се правят следните изменения: 
1. В т. 2 думите „Националната служба за пожарна безопасност и спасяване на 

населението” се заменят с думите „Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на 
населението”. 

§ 5. Чл. 7. се отменя. 
§ 6. Чл. 8. се изменя така: 
1. „Чл. 8. Държавните органи, юридическите лица и гражданите (собствениците, 

ползвателите, ръководителите, работещите и временно пребиваващите на обектите лица) са 
длъжни да спазват изискванията на Наредба № 8121з-647 от 1.10.2014 г. за правилата и 
нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.” 

2. Алинеи от 1 до 7 се отменят. 
§ 7. Чл. 9. се отменя. 
§ 8. Чл. 10. се отменя. 
§ 9. В чл. 11. се правят следните изменения: 
1. Създава се нова алинея 2: 

„Ал. 2. Забранява се паленето на сухи треви и отпадъци на територията на обектите в 
урбанизираните, земеделските, горските и защитените територии и в нарушените територии за 
възстановяване.” 

§ 10. В чл. 15. се правят следните изменения: думите „следва да получат разрешение 
от“ се заменят с „уведомяват“. 

§ 11. Чл. 16. се отменя. 
§ 12. Чл. 17. се отменя. 
§ 13. Чл. 18. се отменя. 
§ 14. Чл. 21. се изменя така: 
1. „Чл. 21. Забранява се палене на открит огън за приготвяне на зимнина 

(стерилизиране на храни) на открито.” 
2. Алинея 1 се отменя. 
3. Алинея 2 се отменя. 
4. Алинея 3 се отменя. 
5. Алинея 4 се отменя. 
6. Алинея 5 се отменя. 
7. Алинея 6 се отменя.  
8. Алинея 7 се отменя. 
9. Алинея 8 се отменя. 
10. Алинея 9 се отменя. 
§ 15. Чл. 22 се изменя така: 
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1. „Чл. 22. Забранява се палене на открит огън за изгаряне на отпадъци в частни 
дворове.” 

2. Алинея 1 се отменя. 
3. Алинея 2 се отменя. 
4. Алинея 3 се отменя. 
§ 16. В чл. 42 думите: „Наредба № 30 от 31.07.2003 г. за условията и реда за 

извършването на противопожарни мероприятия в горския фонд и опазване на горите от 
пожари” се заменят с думите: „Наредба № 8 от 11 май 2012 г. за условията и реда за защита на 
горските територии от пожари”. 

§ 17. В чл. 44, ал. 1, т. 1 думите: „Наредба № I-1053/2011 г." се заменят с думите: 
„Наредба № 8121з-968/2014 г.". 

§ 18. В чл. 46 се правят следните изменения: 
1. В ал. 1 думите: „Наредба № I-1053/2011 г." се заменят с думите: „Наредба № 8121з-

968/2014 г.".  
2. В ал. 2, думата „март” се заменя с думата „април”, а думите „съответно кметство или 

кметско наместничество” се заменят с „РСПБЗН”. 
§ 19. Чл. 47 се отменя. 
§ 20. Чл. 50 се изменя така: 
1. „Чл. 50. Нарушителите на тази наредба се наказват с глоба от 50 до 500 лева, 

съгласно чл. 22, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, ако не 
подлежат на по-тежко наказание.” 

§ 21. Чл. 51 се изменя така: 
1. „Чл. 51. Актовете за установяване на административни нарушения на тази наредба се 

съставят от специализираните контролни органи, осъществяващи държавен противопожарен 
контрол в Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” – Две могили.” 

§ 22. Чл. 52 се изменя така: 
1. „Чл. 52. Наказателните постановления се издават от кмета на Община Две могили 

или от негов заместник, въз основа на акт, съставен от длъжностни лица, посочени в 
наредбата.” 

§ 23. Заключителна разпоредба 
1. Разпоредбите на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 17 за пожарна 

безопасност и спасяване на населението на територията на Община Две могили, област Русе 
влизат в сила от 01.05.2019 г. 
 

Втора точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 176/07.05.2019 г., относно: Вземане 
решение за даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за 
застрояване /ПУП-ПЗ/ на поземлен имот /ПИ/ № 105014, местност „Край село“, землище на с. 
Помен, община Две могили, област Русе. 

По нея докладва:  

1. Димитър Димитров – член на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

Постъпило е искане от Производствено потребителна кооперация „Труд“, със седалище 
и адрес на управление: с. Помен, общ. Две могили, обл. Русе, ул. „Г. С. Раковски“ № 2А, за 
даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване 
/ПУП-ПЗ/ на поземлен имот /ПИ/ № 105014, местност „Край село“, землище на с. Помен, 
община Две могили, област Русе. 

От представените от вносителя ППК „Труд“ с. Помен, собственик на поземлен имот 
/ПИ/ № 105014, техническо задание за Подробен устройствен план - План за застрояване  
/ПУП-ПЗ/, съгласно чл.125, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и скица-
предложение за ПУП-ПЗ е видно, че подробния устройствен план предвижда отреждане на 
имота за производствена дейност и изграждане на стопанска сграда. 

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

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 176/07.05.2019 г. 
е явно, моля гласувайте. 

 

По втора 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. 5, ал. 1, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 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. № 176 от 07.05.2019 г. след проведено явно 

гласуване със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 1011 
 

1. Дава разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за 
застрояване /ПУП-ПЗ/ на поземлен имот /ПИ/ № 105014, местност „Край село“, землище на с. 
Помен, община Две могили, област Русе. 

2. Одобрява задание по чл. 125, ал. 1, съгласно чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, за изработване  на 
Подробен устройствен план - План за застрояване /ПУП-ПЗ/ на поземлен имот /ПИ/ № 
105014, местност „Край село“, землище на с. Помен, община Две могили, област Русе. 

3. Задължава Кмета на общината да издаде необходимите заповеди по процедирането 
на Подробен устройствен план - План за застрояване /ПУП-ПЗ/ на поземлен имот /ПИ/ № 
105014, местност „Край село“, землище на с. Помен, община Две могили, област Русе. 

 

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

Трета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Татяна Петрова с вх. № 177/13.05.2019 г., относно: 
Информация за резултатите от дейността в Детска ясла „Радост” град Две могили за периода 
м. септември 2018 г. до м. май 2019 г. 

По нея докладва:  

1. Димитър Димитров – секретар на Комисията по „Здравеопазване и социални 

дейности”: 

Детска ясла „Радост” гр. Две могили е единственото детско заведение за отглеждане на 
деца от 1 до 3 годишна възраст. През есента на 2018 г. с наше решение, Детската ясла се 
премести в сградата на ДГ „Св. Св. Кирил и Методий”, на ул. „Пловдив” № 8. За целта се 
ремонтираха занималня, спалня, офис, кухня и санитарните възли, по изисквания на Наредба 
№ 26 за дейността и устройството на Детските ясли. 

Във връзка с пропускателният режим и безопасността на децата и работещия персонал 
в сградата е монтирана домофонна система. 

Важен елемент в работата с децата в яслена възраст е тяхното правилно и навременно 
хранене. Похвалното е, че храната за децата, отглеждани в Детска ясла „Радост“, се приготвя в 
собствена кухня, която отговаря на всички нормативни изисквания. Това, че храната се 
приготвя ежедневно под личен контрол, е една допълнителна гаранция, че тя е прясно 
приготвена, от качествени продукти и че съдържа нужните за всяко дете хранителни 
елементи. Менюто се подготвя за всяка седмица и е съобразено както с нуждите на децата, 
така и със сезоните. 

През последното тримесечие 2018 г., броят на децата в яслената група е 13. Към 
момента, броят на децата записани да посещават детското заведение е 19. Услугата за момента 
е търсена и има желаещи родители подали заявления децата им да посещават Детска ясла до 
навършване на 3 годишна възраст.  

Помощният персонал извършва ежедневна дезинфекция на помещенията, като 
приготвя дезинфекционни разтвори, съгласно указанията. 
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Извършените дезинфекционни мероприятия се отбелязват в специални журнали, които 
се проверяват периодично от РЗИ. 

Детската ясла е първото място, където попада детето извън семейството. Тя е първата 
социална група, където детето е сред себеподобни и се поставя началото на неговата 
социализация. Тук децата натрупват начален социален опит, формират се социални умения за 
взаимодействие с материалната и социалната среда. Този процес на социализация  не може да 
се осъществи без компетентната намеса на медицинския и помощен персонал. Много важно за 
адаптацията на детето е уеднаквяване на режима в дома с този на детската ясла. За това е 
необходима постоянна работа с родителите. Процесът на индивидуализация се изразява в 
опознаване на психо-физическите особености на всяко дете, реакцията му в различни 
ситуации. Персоналът в яслената група системно работи за разкриване и стимулиране на 
интересите, възможностите и способностите на всяко дете. Възпитателните въздействия са 
съобразени с възрастта и потенциала на децата за развиване на индивидуалните им 
способности. 

В детската ясла се отбелязват и честват много празници - Коледа, Баба Марта, Осми 
март, Първа пролет, като често гости са и представители на Общината. 

На коледното тържество децата получиха подаръци от Община Две могили и ЗК 
„Филип Тотю” гр. Две могили и родители. 

Възпитателната работа в Детската ясла се осъществява под формата на организирани 
занимания, който се провеждат от медицинските специалисти под формата на игра. 

За по- добра организация на работния процес, детското заведение има спешна нужда от 
компютър и принтер.  

Комисията по „Здравеопазване и социални дейности” 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 Татяна Петрова с вх. № 177/13.05.2019 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 

Общинският съвет, неговите Комисии и взаимодействието му с Общинската 

администрация и Докладна записка с вх. № 177 от 13.05.2019 г. след проведено явно 

гласуване със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 1012 
 

1. Приема Информация за резултатите от дейността в Детска ясла „Радост” гр. Две 
могили за периода месец септември 2018 г. до месец май 2019 г.  

Приложение: Информация за резултатите от дейността в Детска ясла „Радост” гр. Две 
могили за периода м. септември 2018 г. до м. май 2019 г.  
 

Четвърта точка от дневния ред: 

Докладна записка от Петър Петров с вх. № 180/15.05.2019 г., относно: Информация 
за изпълнение на дейностите по предоставянето на социални услуги в Център за обществена 
подкрепа – гр. Две могили за 2018 г.  

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 предоставената информация за изпълнение на дейностите 
по предоставянето на социални услуги в Център за обществена подкрепа – гр. Две могили за 
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2018 г. Центърът е с капацитет 40 бр. Потребители. Предоставената ни информация е 
обширна, придружена със снимков материал. Описани са подробно основните проблеми и 
реализираните дейности при видовете предлагани услуги ползвани от потребителите. Целта 
на реализираните дейности е социалното развитие на потребителите. Материалната база на 
центъра е съобразена със изискванията. 

Становището на трета комисия е предоставената ни информация да бъде приета. 
Разисквания по четвърта точка нямаше. 
 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Петър Петров с вх. № 180/15.05.2019 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 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. № 180 

от 15.05.2019 г. след проведено явно гласуване със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 1013 
 

1. Приема за сведение, информация за изпълнение на дейността по предоставянето на 
социални услуги в Център за обществена подкрепа- гр. Две могили. 

Приложение: Информация за изпълнение на дейностите по предоставянето на 
социални услуги в Център за обществена подкрепа – гр. Две могили за 2018г.  

 

Пета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 181/16.05.2019 г., относно: 

Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на 
обособената територия, обслужвана от «ВиК» ООД-Русе. 

По нея докладва:  

1. Георги Георгиев – секретар на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

В деловодството на Общината е постъпило писмо от Областния управител на Област 
Русе и Председател на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от 
„Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе за свикване на извънредно заседание на 
Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе, което ще се 
проведе на 19.06.2019 г. (сряда) от 11:00 часа в Зала № 1 в сградата на Областна 
администрация. Съгласно чл. 198е, ал. 5 от Закона за водите, позицията и мандатът на 
представителя на Общината за всяко заседание на Общото събрание следва да са съгласувани 
по ред, определен от Общинския съвет. Предложението е представител на Общината да бъде 
г-н Божидар Борисов – Кмет на Общината. Втора комисия разгледа предложения ни проект на 
решение и излезе със становище той да бъде приет. 

Разисквания по пета точка нямаше. 
 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 181/16.05.2019 г. 
ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 31.05.2019 година  
 

Относно: Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията 

по ВиК на обособената територия, обслужвана от «ВиК» ООД-Русе. 

№ 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: 17   

 

По пета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 

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

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

общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация във връзка с чл. 198е, ал. 3 и ал. 5 от Закона за водите и Докладна 

записка с вх. № 181 от 16.05.2019 г. след проведено поименно гласуване със 17 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 1014 
 

1. Определя Божидар Борисов – Кмет на Община Две могили да вземе участие в 
извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК – Русе, което ще се 
проведе на 19.06.2019 г. (сряда) от 11:00 часа в Зала № 1 в сградата на Областна 
администрация - Русе. 

2. При невъзможност да участва Божидар Борисов – Кмет на Община Две могили, 
определя Георги Великов – зам.-кмет на Община Две могили да вземе участие в извънредно 
заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК – Русе, което ще се проведе на 
19.06.2019 г. (сряда) от 11:00 часа в Зала № 1 в сградата на Областна администрация - Русе. 

3. Предложение за приемане на решение по проекта на дневен ред за извънредно 
заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК - Русе: 

3.1. По т. 1 от дневния ред: „приема препоръчителната вноска на държавата в бюджета 
на Асоциацията по ВиК – Русе за 2020 г.“ 

 

Шеста точка от дневния ред: 

Докладна записка от Георги Малев с вх. № 182/16.05.2019 г., относно: Информация 
за дейността на Кмета на Кметство село Бъзовец за периода 01.05.2018 г. до 30.04.2019 г. и 
проблемите, които стоят пред него. 

По нея докладва:  

1. Айдън Карамехмедов – член на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

Периодично в Общинския съвет постъпва Информация за дейността на Кмета на 
Кметство село Бъзовец. Такава ни е предоставена и сега за период от 01.05.2018 г. до 
30.04.2019 г. В нея Кметът е посочил извършените дейности за периода. Към настоящия 
момент в село Бъзовец са регистрирани 817 души. Посочена е каква е събираемостта на 
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данъците в селото; опазване на обществения ред; инфраструктурата на селото; посочил е 
също така и какво още желае да направи за селото. 

Информацията е разгледана на заседание на Комисията по „Териториално устройство и 
строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”, която излезе със становище тя 
да бъде приета в представения и вид. 

Разисквания по шеста точка нямаше. 
 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Георги Малев с вх. № 182/16.05.2019 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. № 182 от 16.05.2019 г. след проведено явно 

гласуване със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 1015 
 

1. Приема Информация за дейността на Кмета на Кметство село Бъзовец за периода 
01.05.2018 г. до 30.04.2019 г. и проблемите, които стоят пред него. 

Приложение: Информация за дейността на Кмета на Кметство село Бъзовец за 
периода 01.05.2018 г. до 30.04.2019 г. и проблемите, които стоят пред него. 

 

Седма точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 186/20.05.2019 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 първо тримесечие на 2019 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 първо тримесечие на 2019 г. 

През месец февруари промените са следните: 
1. Съгласно изискванията на чл. 37 от Постановление № 344 от 21 декември 2018 г. за 

изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2019 г. в бюджета на Община 
Две могили разходите за СБКО във всички дейности и поделения бяха планирани в параграф 
10-91 от Единната бюджетна класификация за 2019 г. Начинът на изразходването на тези 
средства се решава на общо събрание на работниците и служителите и се налага корекция на 
бюджетите на всички разпоредители с бюджетни кредити. Средствата за СБКО се получават 
от работниците и служителите във вид на възнаграждение и ще се отчитат в параграф 02-05 и 
съответните параграфи за дължимите осигурителни вноски.  

2. Постъпило дарение за Детска градина гр. Две могили - 200 лева, които ще бъдат 
изразходени за материали. 

3. Постъпила е докладна записка от Център за обществена подкрепа за намаление на 
§01-01 с 1 700 лева и увеличение на §10-20 с 1 000 лева и §10-51 със 700 лева. 

През месец март промените са следните: 
1. Постъпила докладна записка от Детска градина с. Баниска за увеличение на §29-91 в 

дейност „Разходи за лихви” и намаление на §10-15 в дейност „Детски градини” с 20 лева. 
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Комисията по „Бюджет и финанси” разгледа на свае заседание представената 
информация и излезе със становище тя да бъде приета. 

Разисквания по седма точка нямаше. 
 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 186/20.05.2019 г. 
ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 31.05.2019 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 първо тримесечие на 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  +   
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, 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. № 186 от 20.05.2019 г. след 

проведено поименно гласуване със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 1016 
 

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 първо тримесечие на 
2019 година. 
 

Осма точка от дневния ред: 
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Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 187/20.05.2019 г., относно: Промени 
по бюджета на Община Две могили към 01.06.2019 г. и актуализация на плана за капиталовите 
разходи за 2019 година. 

По нея докладва:  

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

Комисията по „Бюджет и финанси” разгледа на свое заседание настоящата докладна 
записка, която касае промени по бюджета на Община Две могили към 01.06.2019 г. и 
актуализация на плана за капиталовите разходи за 2019 година. Промените се налагат, тъй 
като е постъпила докладна записка от Кмета на кметство село Помен за корекция на бюджета. 
Възникнала е необходимост от закупуване на самоходно шаси, което ще бъде включено в 
инвестиционната програма на общината. Необходимите средства в размер на 2 500 лева ще се 
осигурят от преструктуриране на разходите в дейност „Чистота” на кметството. Това ще 
наложи намаляване на параграф 10-15 с 1 000 лева и параграф 10-30 с 1 500 лева и 
увеличаване на параграф 52-04 с 2 500 лева. 

В инвестиционната програма е предвидено да се извърши основен ремонт на тротоари 
по бул. „България” и ул. „Стоян Терзиев”, като всеки участък е посочен като отделен обект. 
Кметът на Общината ни предлага да се направи корекция в наименованието и броя на 
обектите, като се обединят в един обект и общата стойност остане непроменена. Промяната 
ще е следната: 

- Отпада обект „Основен ремонт на тротоар по бул."България" между ОК 244  и ОК 
247 гр. Две могили/пред общината/”  на стойност 8 993 лева. 

- Отпада обект „Основен ремонт тротоар по  бул."България" между ОК 249 и ОК 250 
гр. Две могили” на стойност 48 028 лева. 

- Отпада обект „Основен ремонт на  тротоар по ул."Ст.Терзиев" между ОК 263 през 
ОК 268  до ОК 269 гр. Две могили” на стойност 26 935 лева. 

- Отпада обект „Основен ремонт на  тротоар по ул."Ст.Терзиев" между ОК 260 през 
ОК 261  до ОК 262 гр. Две могили” на стойност 15 604 лева. 

- Добавя се обект „Основен ремонт на тротоари в гр. Две могили по бул. „България” 
и ул. „Стоян Терзиев” на стойност 99 560 лева. 

Намалява се стойността на обект „Основен ремонт на сграда "Здравен дом" и промяна 
предназначението на 2-ри етаж в кметство с. Батишница – 1-ви етап” с 21 900 лева, тъй като за 
цялостния ремонт на сградата ще се кандидатства за външно финансиране. В момента обекта 
е на фаза проектиране и оценка за съответствие. 

Освободените средства ще бъдат разпределени както следва: 
- Нов обект „Укрепване и облицовка на корито на дере, минаващо през с. 

Широково, общ. Две могили” – за проектиране 8 000 лева. 
- Нов обект „Закупуване на пелетен котел с горелка за ДГ "Първи юни" с. 

Баниска” на стойност 3 900 лева. 
- Нов обект „За нас и нашите деца,обособяване зона за спорт - фитнес на открито 

в с.Батишница“на стойност 10 000 лева. 
Становището на първа комисия е предложените промени да бъдат приети. 
Разисквания по осма точка нямаше. 
 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 187/20.05.2019 г. 
ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 31.05.2019 година  
 

Относно: Промени по бюджета на Община Две могили към 01.06.2019 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” 
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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. 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. № 187 от 20.05.2019 г. след 

проведено явно гласуване със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 

(нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 1017 
 

1. Променя бюджета на община Две могили към 01.06.2019 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 01.06.2019 г.  

 

Девета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 188/20.05.2019 г., относно: Приемане 
на „Отчет за състоянието на общинската собственост в Община Две могили и резултатите от 
нейното управление по видове и категория на обекта“. 

По нея докладва:  

1. Румен Марков – председател на Комисията по „Противодействие на корупцията 

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

екология и други дейности”: 

Съгласно приетия от нас график за 2019 г., относно изготвяне и представяне на 
програми, планове, доклади, отчети и информации, които следва да бъдат представени на 
редовните заседания на Общински съвет - Две могили е представен Отчет за състоянието на 
общинската собственост в Община Две могили и резултатите от нейното управление по 
видове и категория на обекта за 2018 г. 
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През 2018 г. са съставени 191 бр. актове за общинска собственост, както следва: гр. Две 
могили – 183 бр., с. Батишница – 1 бр., с. Острица – 3 бр., с. Каран Върбовка– 1 бр., с. 
Кацелово – 2 бр. и с. Баниска – 1 бр. 

През отчетния период, поради продажба и изпълнение на съдебни решения са 
деактувани и отписани общо 6 броя общински имоти. 

При съставяне на нови Актове за общинска собственост  на имоти по чл. 59, ал. 1 от 
Закона за общинската собственост със службата по Геодезия картография и кадастър (ГКК), 
съществуват обективни затруднения, свързани с несъответствия между регулационния и 
застроителен план по Кадастралната карта и кадастралния регистър (КККР) на гр. Две могили. 
В някои имоти не са отразени съществуващи обекти (сгради). 

През отчетния период е приключено с поетапното съставяне на нови актове за 
общинска собственост на имотите с начин на трайно ползване „Лозе“  в  местността „Увата” в 
землището на Две могили, по КККР на гр. Две могили, с цел продажба на същите. 

През 2018 г. са подготвени и обявени 8 броя тръжни процедури и са проведени 16 броя 
общински търгове с явно наддаване за продажба, отдаване под наем и аренда на имоти 
общинска собственост. В резултат на проведените търгове са изготвени и сключени 8 броя 
договори за отдаване под наем и аренда, 1 брой договор за продажба.  

По отношение на пасищата, мерите и ливадите, по реда на чл. 24а, ал. 6, т. 4 от Закона 
за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) са сключени 2 бр. договори за 
обща площ 192 дка. 

През отчетния период са извършени 7 броя разпоредителни сделки с имоти общинска 
собственост с обща площ 26974 кв. м. Постъпленията от продажбите е в размер на 45 300.00 
лева с ДДС.  

През изминалата 2018 г. на основание чл. 587 от ГПК и чл. 79 от ЗС са извършени 
обстоятелствени проверки по признаване право на собственост на физически и юридически 
лица върху 50 броя имоти.  

През настоящата 2019 г., намеренията на Община Две могили относно отдаване под 
наем или аренда на общински недвижими имоти и разпоредителни сделки са заложени в 
Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост.  

Общинска администрация ще проведе необходимите организационни и 
административни мерки по отношение на управлението и разпореждането с общинската 
собственост, съгласно съществуващата нормативна база за изпълнение параметрите, заложени 
в бюджет 2019 г.  

Комисията по „Противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 
придобитото имущество, общинска собственост, сигурност, екология и други дейности” 
разгледа на свое заседание представения отчет и излезе със становище той да бъде приет в 
представения му вид. 

Разисквания по девета точка нямаше. 
 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 188/20.05.2019 г. 
е явно, моля гласувайте. 

 

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

23, чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

чл.66а, от Закона за общинската собственост, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилника за 

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 

му с общинската администрация и Докладна записка с вх. № 188 от 20.05.2019 г. след 

проведено явно гласуване със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 

(нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 1018 
 

1. Одобрява „Отчет за състоянието на общинската собственост в Община Две могили и 
резултатите от нейното управление по видове и категория на обекта“ за 2018 г. 
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 Приложение: Отчет за състоянието на общинската собственост в Община Две могили 
и резултатите от нейното управление по видове и категория на обекта за 2018 г. 

 

Десета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 191/23.05.2019 г., относно: Отдаване 
под аренда на недвижими имоти, находящи се в село Кацелово. 

По нея докладва:  

1. Мехмед Чолаков – председател на Комисията по „Земеделие, животновъдство и 

гори”: 

Това може би е най-тежката докладна записка, която трябва да разгледаме на днешното 
заседание. Предстои ни да отдадем под аренда най-мащабната земя, с която разполага 
Общината на едно място в село Кацелово. Имотите са следните: 

1. По АЧОС № 452 от 22.08.2005 г. „Нива” с площ 128,534 дка., представляващо Имот 
№ 016019; 

2. По АЧОС № 454 от 22.08.2005 г. „Нива” с площ 406,297 дка., представляващо Имот 
№ 051003; 

3. По АЧОС № 455 от 22.08.2005 г. „Нива” с площ 392,978 дка., представляващо Имот 
№ 053001 по картата на възстановената собственост в землището на с. Кацелово, община Две 
могили, област Русе при граници и съседи: ПИ 000192, ПИ №053002, ПИ №000194. 

Описаните по-горе имоти са отдадени под наем на „Дунав ленд агро” ООД, гр. Русе, 
ЕИК 201898016, съгласно Договор за отдаване под наем на недвижим имот – общинска 
собственост № 405/30.04.2013 г. Договора е със срок 6 /шест/ години, който изтича на 
01.10.2019 г. Това налага ние днес да вземем решение да отдадем под аренда тези недвижими 
имоти. 

На заседание на комисията при разглеждане на докладната записка доста дебатирахме, 
имали сме и друг път големи дебати по повод тези земи в Кацелово, тъй като това са близо 
920 дка. Какво имам предвид – дебатите бяха дали да бъде публичен търг или конкурс. Ние 
искаме да подкрепим местния бизнес, искаме работните места да са за хора от Общината и в 
крайна сметка решихме имотите да бъдат отдадени чрез търг с явно наддаване поради 
изтичане на мандата и да не си навлечем недоброжелателни коментари. 

Становището на комисията е предложеният ни проект на решение да бъде приет, като 
предлагаме в т. 2 след края на изречението да се допълни с: „…, като депозитът за участие да 
бъде 25 %.” 

В разискванията по десета точка участие взеха: 

1. Николай Христов – Общински съветник: 

Уважаеми г-н Председател, аз считам че това, което каза г-н Чолаков следва да бъде 
изписано в съвсем отделна точка, а не като продължение на старата. 

2. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 

Преди да направим това предложение се консултирахме и ние с юристите на Общината 
дали не трябва да е в отделна точка, но се оказа, че не е много в правомощията на Общинския 
съвет да определяме депозита. Това става по-скоро със заповед на Кмета на Общината, затова 
решихме да го допълним, като продължение на т. 2. 

3. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Аз съм съгласен с предложението на комисията, което представи г-н Чолаков. 
 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 191/23.05.2019 г. 
ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 31.05.2019 година  
 

Относно: Отдаване под аренда на недвижими имоти, находящи се в село Кацелово. 

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

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 



 16

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   

 

След приключване на разискванията по десета точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 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. 1, ал. 3 от Закона за арендата в 

земеделието, чл. 85, ал. 2 от Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в Община Две могили, област 

Русе и Докладна записка с вх. № 191 от 23.05.2019 г. след проведено поименно гласуване 

със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 1019 
 

1. Дава съгласие да бъдат отдадени под аренда за срок от 5 години след провеждане на 
публичен търг с явно наддаване следните недвижими имоти: 

1. По Акт за частна общинска собственост № 452 от 22.08.2005 г. на Кмета на Община 
Две могили, а именно: „Нива” с площ 128,534 дка., представляващо Имот № 016019 по 
картата на възстановената собственост в землището на с. Кацелово, община Две могили, 
област Русе при граници и съседи: ПИ 016057, ПИ 016098, ПИ 016058; 

2. По Акт за частна общинска собственост № 454 от 22.08.2005 г. на Кмета на Община 
Две могили, а именно: „Нива” с площ 406,297 дка., представляващо Имот № 051003 по 
картата на възстановената собственост в землището на с. Кацелово, община Две могили, 
област Русе при граници и съседи: ПИ 051002; 

3. По Акт за частна общинска собственост № 455 от 22.08.2005 г. на Кмета на Община 
Две могили, а именно: „Нива” с площ 392,978 дка., представляващо Имот № 053001 по 
картата на възстановената собственост в землището на с. Кацелово, община Две могили, 
област Русе при граници и съседи: ПИ № 000192, ПИ № 053002, ПИ № 000194. 
 2. Определя начална тръжна цена в размер на 65.00 лева/дка, като депозитът за участие 
да бъде 25 %. 

3. Стъпка на наддаване – 10 % (десет процента) от началната цена. 
4. Възлага на Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите действия за 

изпълнение решението на Общински съвет. 
5. В тридневен срок от сключването на договора за аренда да се представи копие от 

същия в Общински съвет. 
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Единадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 189/20.05.2019 г., относно: 

Допълнение на годишен план за ползване на дървесина в община Две могили за 2019 г. 
По нея докладва:  

1. Стоян Гецов – член на Комисията по „Земеделие, животновъдство и гори”: 

Съгласно чл. 7, ал. 1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на 
дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на 
дървесина и недървесни горски продукти, ползването на дървесина от горските територии – 
общинска собственост, се извършва въз основа на годишен план, изготвен от общината, като 
обемите за ползване на дървесина се определят в съответствие с горскостопанския план на 
съответната община. Предвиденото ползване на дървесина е съобразено с горскостопанския 
план – 2013-2023 г.  

Годишният план се одобрява от кмета на общината по решение на Общински съвет, а 
процедурите за ползване на дървесина се провеждат при наличие на одобрен годишен план за 
съответната община. 

С наше Решение № 881 е приет Годишен план за ползване на дървесина от горски 
територии, собственост на Община Две могили за 2019 г. В т. 1, 1.1, позиции ІV, V, VІ, и VІІ 
от посоченото решение е дадено съгласие да се извърши ползване на дървесина (акация), 
която беше предвидена за задоволяване нуждите на общински и обществени учреждения от 
дърва за огрев за отоплителен сезон 2019/2020 г. След маркиране и сортиментиране на 
дървесината на корен и изготвяне на досиета от лицензиран лесовъд се установи голяма 
разлика между предвидените в действащия горскостопански план количества и реално 
съществуващия дървостой в размер на около 180 куб. Същата е крайно недостатъчна, тъй като 
са необходими около 550 куб. м. пространствени. 

В този си вид, одобреното годишно ползване е недостатъчно за задоволяване нуждите 
от дърва за огрев на общинските и обществените учреждения. В тази връзка е извършен оглед, 
на който са се набелязали нови обекти за допълване на годишния план, съответно в землището 
на с. Могилино подотдел 308 г - имот № 000170, подотдел 308 д – имот № 000167 и под отдел 
308 к – имот № 000172. Реално очакваните количества за добиване от посочените отдели са в 
размер на 420 куб. м. пространствени, което ще покрие наличния дефицит. 

Комисията по „Земеделие, животновъдство и гори” разгледа на свое заседание 
предложението и излезе със становище то да бъде прието. 

Разисквания по единадесета точка нямаше. 
 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 189/20.05.2019 г. 
ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 31.05.2019 година  
 

Относно: Допълнение на годишен план за ползване на дървесина в община Две могили 

за 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 +   
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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, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната 

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

общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, чл. 112, ал. 1, т. 1, чл. 114, ал. 1 от Закона за горите, чл. 5, ал. 1 и ал. 3, 

чл. 7, ал. 6, чл. 46, чл. 66, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. 3 от Наредба за условията и реда за 

възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска 

собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и чл. 42, ал. 1 

от Наредба № 23 за Управление на общинските горски територии в Община Две могили, 

област Русе и Докладна записка с вх. № 189 от 20.05.2019 г. след проведено поименно 

гласуване със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 1020 
 

1. Дава съгласие да се допълни „Годишен план за ползване на дървесина от горски 
територии, собственост на Община Две могили за 2019 г.”, утвърден с Решение № 881 взето на 
заседание на Общински съвет – Две могили с Протокол № 44/30.11.2018 г. с отделите, 
посочени в т. 2 от настоящото решение. 

2. Дава съгласие да се извърши ползване - сеч и добив на дървесина в следните имоти от 
общинския горски фонд на Община Две могили, както следва: 

1.1. отдел 308 „г” попадащ в Имот № 000170 по картата на възстановената собственост 
на землище с. Могилино, Община Две могили с площ на имота от 67,500 дка, начин на трайно 
ползване „Гора в земеделски земи” в местността “Стари лозя”, собственост на Община Две 
могили съгласно Акт за частна общинска собственост  № 1684/16.05.2009 г., дървесен вид 
„Акация”; 

1.2. отдел 308 „д” попадащ в Имот № 000167 по картата на възстановената собственост 
на землище с. Могилино, Община Две могили с площ на имота от 11,660 дка, начин на трайно 
ползване „Гора в земеделски земи” в местността “Стари лозя”, собственост на Община Две 
могили съгласно Акт за частна общинска собственост  № 1681/16.05.2009 г., дървесен вид 
„Акация”; 

1.3. отдел 308 „к” попадащ в Имот № 000172 по картата на възстановената собственост 
на землище с. Могилино, Община Две могили с площ на имота от 7,156 дка, начин на трайно 
ползване „Гора в земеделски земи” в местността “Ючовес”, собственост на Община Две 
могили съгласно Акт за частна общинска собственост  № 1686/16.05.2009 г., дървесен вид 
„Акация”; 

3. Ползването на дървесината в определените в т. 2 подотдели да се осъществи 
съгласно чл. 112, ал. 2 от Закона за горите, за задоволяване нуждите от дърва за огрев на 
общински и обществени учреждения, до достигане на определените от Общински съвет Две 
могили количества. 
 4. Дава съгласие на Кмета на Община Две могили да организира и проведе процедурите 
по ползването на дървесина, съгласно Закона за горите, Наредбата за условията и реда за 
възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска 
собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти. 
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Дванадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 183/17.05.2019 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Жанет Тодорова Стоянова за раждане на първо 
дете – Мартин Лъчезар Янчев. 

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, с изключение на това, че бащата на детето не е жител на нашата територия, 
поради което становището на комисията е заявлението да бъде уважено на 50 %. 

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. № 183/17.05.2019 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. № 183 от 17.05.2019 г. след проведено явно гласуване със 

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

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 1021 
 

1. Отпуска на Жанет Тодорова Стоянова, град Две могили, бул. „България” № 64 
еднократна финансова помощ в размер на 100.00 (сто) лева, за раждане на първо дете – 
Мартин Лъчезар Янчев, родена на  02.04.2019 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. № 184/17.05.2019 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Айлян Сюлейманова Мюймйнова за раждане 
на второ дете – Сезен Метинова Мустафова. 

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 второ 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”: 
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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. 

Разисквания по тринадесета точка нямаше. 
 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 184/17.05.2019 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. 1.2, 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. № 184 от 17.05.2019 г. след проведено явно гласуване със 

17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) глас „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, 

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 1022 
 

1. Отпуска на Айлян Сюлейманова Мюймюнова, живееща в село Бъзовец, община Две 
могили, ул. „Г. Димитрова” № 190, еднократна финансова помощ в размер на 250.00 (двеста и 
петдесет) лева, за раждане на второ дете – Сезен Метинова Мустафова, родено на 15.03.2019г. 

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. № 185/17.05.2019 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Абибе Ереджебова Майрямова, живееща в 
град Две могили. 

По нея докладва:  

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

  В Деловодството на Общината е входирано Заявление с вх. № 2638 за отпускане на 
еднократна финансова помощ. В заявлението си лицето описва, че внезапно на 10 май 2019 г. 
е починал съпругът и. Заявлението е разгледано на заседание на комисията, считаме че то не 
отговаря на условията на Наредба № 10, 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. № 185/17.05.2019 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. № 185 от 17.05.2019 г. след проведено явно гласуване с 16 (шестнадесет) 

гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 1 (един) глас „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
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№ 1023 
 

1. Отказва да бъде отпусната на Абибе Ереджебова Майрямова, живеещ в гр. Две 
могили, ул. „Изгрев” № 28 еднократна финансова помощ. 

 

 Петнадесета точка от дневния ред: 

Изказвания, питания, становища и предложения от граждани. 

1. Велко Иванов – Общински съветник: 

Преди няколко заседания приехме изменения в Наредба № 3, касаеща стопанисването 
на животните на територията на Общината. Тази наредба влезе в сила вече много отдавна, 
голяма част от животновъдните обекти, които са с повече животни са изнесени извън 
населеното място, но в село Кацелово все още останаха животновъдни обекти, които в 
момента са буквално на 100 м. от центъра на селото. Възможно ли е да приложите 
разпоредбите на наредбата и за последния животновъд в Кацелово, който е с повече животни. 

2. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Още следващата седмица ще издам заповед, с която ще назнача комисия да извърши 
проверка, на лицето ще му бъде издадено предписание, след което ще си тръгнем по 
процедура на извеждане на животните. 
   

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, поради изчерпване на дневния ред, закривам петдесет и първото заседание на 
VІI – мия Общински съвет в Община Две могили.  
 

Забележка: Списъците с резултатите от проведеното поименно гласуване по точки 5; 
7; 8; 10 и 11 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 06.06.2019 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) 


