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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 
 

№ 53 
 

Днес, 26 юли 2019 година, в 9.00 часа, в конферентната зала на Община Две 
могили, започна петдесет и второто 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. 
 

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

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

Против. 
Въздържали се. 
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. № 202/10.06.2019 г., относно:  
Приемане на годишния отчет за изпълнението на бюджета, сметките за средства от 
Европейския съюз, сметки за чужди средства и състоянието на общинския дълг на 
Община Две могили за 2018 г.  

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

финанси”. 

2. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 229/04.07.2019 г., относно: 
Приемане на Отчет за дейността на отдел УТС в Община Две могили за 2018 г. 
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Докладва: Айдън Карамехмедов – член на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 
3. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 230/04.07.2019 г., относно: 

Одобряване на разходите за командировки в страната на кмета на общината и 
Председателя на Общински съвет Две могили за периода от 01.01.2019 г. до 30.06.2019 г. 

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

4. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 231/04.07.2019 г., относно: 
Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на 
обособената територия, обслужвана от «ВиК» ООД-Русе. 

Докладва: Димитър Димитров – член на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 
5. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 232/10.07.2019 г., относно: 

Вземане решение за даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план - 
Парцеларен план /ПУП-ПП/, за ел захранване и довеждащ водопровод на поземлен имот 
/ПИ/ 20184.149.10 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Две могили, 
община Две могили, област Русе. 

Докладва: Георги Георгиев – секретар на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 
6. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 233/10.07.2019 г., относно: 

Издаване на запис на заповед от Община Две могили в полза на ДФ „Земеделие”, 
обезпечаващ авансово плащане по Договор № BG06RDNP001-7.001-0048-C01/28.05.2019 
г. от дата 28.05.2019 г. по подмярка 7.2 на мярка 7 за Проект „Реконструкция на улици в 
Община Две могили“ сключен между Община Две могили и ДФ „Земеделие”. 

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

7. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 234/10.07.2019 г., относно: 
Издаване на запис на заповед от Община Две могили в полза на ДФ „Земеделие”, 
обезпечаващ финансиране на разходи за ДДС към заявка за авансово плащане по Договор 
№ BG06RDNP001-7.001-0048-C01/28.05.2019 г. от дата 28.05.2019 г. по подмярка 7.2 на 
мярка 7 за Проект „Реконструкция на улици в Община Две могили“ сключен между 
Община Две могили и ДФ „Земеделие”. 

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

8. Докладна записка от Ралица Иванова с вх. № 235/11.07.2019 г., относно: 
Информация за резултатите от дейността на ЦПЛРИСКИОНИС „Д-р Пангелов”, град Две 
могили през 2018/2019 учебна година. 

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

култура вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

9. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 236/12.07.2019 г., относно: 
План за защита при бедствия на Община Две могили. 

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

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, общинска 

собственост, сигурност, екология и други дейности”. 

10. Докладна записка от Елка Маринова с вх. № 237/12.07.2019 г., относно: 
Информация за резултатите от дейността на СУ „Св. Св. Кирил и Методий”, град Две 
могили през 2018/2019 учебна година. 

Докладва: Христина Ефтимова – член на Комисията по „Образование, култура 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 
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11. Докладна записка от Венета Димитрова с вх. № 238/12.07.2019 г., относно: 
Информация за резултатите от дейността на ОУ „Христо Ботев”, село Баниска през 
2018/2019 учебна година и проблемите, които стоят пред него.. 

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

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

12. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 239/12.07.2019 г., относно: 
Отчет за изпълнение на  решенията на Общински съвет - Две могили от общинската 
администрация за първото шестмесечие на 2019 година. 

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 
13. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 240/15.07.2019 г., относно: 

Информация за резултатите от дейността на Кметския наместник на село Каран Върбовка 
за периода от 01.07.2018 г. до 30.06.2019 г и проблемите, които стоят пред него. 

Докладва: Галя Додева – председател на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 
14. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 241/15.07.2019 г., относно: 

Даване на съгласие за предложение за трансформиране на част от целевата субсидия за 
капиталови разходи по чл. 50 от ЗДБРБ за 2019 г. в целеви трансфер за финансиране на 
разходите за неотложени текущи ремонти на общинска пътна мрежа и улична мрежа на 
основание чл. 88 от ЗДБРБ за 2019 г. 

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

15. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 242/15.07.2019 г., относно: 
Промени по бюджета на Община Две могили към 01.08.2019 г. и актуализация на плана за 
капиталовите разходи за 2019 година. 

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

16. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 244/16.07.2019 г., относно: 
Информация за дейността на Кмета на Кметство село Острица за периода 01.10.2018 г. до 
30.06.2019 г. и проблемите, които стоят пред него. 

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 
17. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 245/16.07.2019 г., относно: 

Изграждане на изкуствена неравност по ул. „Дунав“ в с. Батишница. 
Докладва: Галя Додева – председател на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 
18. Докладна записка от Светлозар Донев с вх. № 246/16.07.2019 г., относно: 

Информация за резултатите от дейността на ПГСС „К.А.Тимирязев”, град Две могили 
през 2018/2019 учебна година и проблемите, които стоят пред него. 

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

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

19. Докладна записка от Светлозар Донев с вх. № 248/17.07.2019 г., относно: 
Определяне на кандидати за съдебни заседатили към Окръжен съд – Русе. 

Докладва: Ивайло Иванов – член на Временната комиссия по „Избора на 

съдебни заседатели за Окръжен съд – Русе”. 

20. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 249/17.07.2019 г., относно: 
Продажба на поземлени имоти частна общинска собственост – „Лозя” находящи се в 
местността „Увата”, в землището на град Две могили. 
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Докладва: Мехмед Чолаков – председател на Комисията по „Земеделие, 

животновъдство и гори”. 

21. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 250/17.07.2019 г., относно: 
Сключване на Споразумение за побратимяване между Община Две могили, Република 
България и град Кълъраш, окръг Кълъраш, Република Румъния. 

Докладва: Галя Додева – председател на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 
22. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 251/17.07.2019 г., относно: 

Поставяне в с. Широково на паметна плоча и оръжейна система в памет на загиналите във 
войните жители на с. Широково. 

Докладва: Галя Додева – председател на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 
23. Докладна записка от Стефан Димитров с вх. № 252/18.07.2019 г., относно: 

Отпускане на средства за издаване на книга „Две могили „Мой живот и съдба”. 
Докладва: Айдън Карамехмедов – председател на Комисията по 

„Здравеопазване и социални дейности”. 

24. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 253/18.07.2019 г., относно: 
Информация за резултатите от дейността на Кметския наместник на село Пепелина 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”. 
25. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 254/18.07.2019 г., относно: 

Одобряване на Анекс към Споразумение между кандидат и партньор по проект 
„Интегриране на уязвими групи на територията на Община Две могили”, по процедура 
BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. 
Интегрирани мерки за подобряване достъпа дo образование“ – Компонент 1 и ДБФП № 
BG05M9OP001-2.018-0034-2014BG05M2OP001-C01. 

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

финанси”. 

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

Първа точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 202/10.06.2019 г., относно:  

Приемане на годишния отчет за изпълнението на бюджета, сметките за средства от 
Европейския съюз, сметки за чужди средства и състоянието на общинския дълг на 
Община Две могили за 2018 г.  

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

Първоначалният бюджет на община Две могили за 2018 г. бе приет с Решение № 
701 взето на заседание на Общински съвет Две могили с Протокол № 34/26.01.2018 г. и е в 
размер на 6842930 лв., в това число: 

- приходи за държавни дейности 3979361 лв. и приходи за местни дейности 
2863569 лв. 

- план за разходите в размер на 6842930 лв., от които разходи за държавните 
дейности – 3979361 лв.; разходи за държавните дейности – дофинансиране с общински 
приходи – 259646 лв.; разходи за местни дейности – 2603923 лв. 
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След направената актуализация през 2018 г. разчетите на общия бюджет на 
общината са както следва: 

- план на приходи за държавни дейности 4582075 лв., план на приходи за местни 
дейности 4269401 лв. 

Планирани са целеви трансфери в местни по § 6101 „Трансфери между бюджети” в 
размер на - 404539 лв., в т.ч.: от Министерството на културата за организиране на 
фолклорния фестивал „На една земя, под едно небе – заедно” с. Батишница – 1467 лв., от 
Министерството на труда и социалната политика по ПМС № 332 от 22.12.2017 г. за 
предоставяне на социалните услуги „Личен асистент”, „Социален асистент” и „Домашен 
помощник” – 305559 лв.; от Министерството на регионалното развитие и 
благоустрояването за изработване на Общ устройствен план на общината – 88274 лв., 
текущ ремонт ІІІ-на пътна мрежа  – 4220 лв. и зимно снегопочистване ІІІ-на пътна мрежа І 
транш – 5019 лв. 

Предоставени са трансфери по § 6102 – /минус/ - 536315 лв.: по проект „Красива 
България”/минус/ – 76096 лв., на община Русе - отчисления по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО 
/минус/ – 114850 лв., за собствен принос на общината в проект за изграждане на депо 
Борово/Бяла /минус/ - 345369 лв. 

Планирани са трансфери по § 6202 за възстановяване на средства по проект 
програмата за Трансгранично сътрудничество България – Румъния – /минус/ 140972 лв. 

В годишния план на параграф 7600 “Временни безлихвени заеми за средства от 
Европейския съюз” – са предвидени 67344 лева за временни безлихвени заеми от сметки 
на средства от Европейския съюз. 

Разчетени са постъпленията от продажби от ликвидация от общинска фирма 
„Черни лом-2008” ЕООД – 684 лв., 

Планирано е възстановяване на временната финансова помощ на МИГ „Две могили 
и Иваново” от 10000 лева. 

Получен допълнително заем – овърдрафт – 27000лв и възстановяване на 
краткосрочен заем – овърдрафт от ОББ АД в размер на 127000 лв. 

В параграф 8382 „Заеми от банки и други институции” са планирани погасителни 
вноски към фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници”- 26431 лв. 

В приходен параграф 93-00 “Друго финансиране” са планирани 355703 лв. - 
отчисления за Районна инспекция по околната среда и водите по чл. 60 и 64 от Закона за 
управление на отпадъците /минус/ - 8666 лв., и получени средства от Дирекция 
„Вероизповедания” към Министерски съвет – 19000 лв. за ремонт на джамии в с. 
Батишница, с. Помен и с. Баниска, и получените наши средства от РИОСВ – 345369 лв. за 
собствен принос на общината в проект за изграждане на депо Борово/Бяла. Преходния 
остатък от 2017 г. е  44062 лв. 

Планът на сборния бюджет на община Две могили към 31.12.2018 г. е 8 851 476 лв., 
от които: държавни приходи 4582075 лв.; местни приходи 4269401 лв.; съответно разходи 
за делегиране от държавата дейности /ДДД/ 4582075 лв.; разходи за местни дейности /МД/ 
3690274 лв.; разходи за делегирани от държавата дейности – дофинансиране с общински 
приходи 579127 лв. 

Изпълнението на приходи с държавен характер е в размер на 4307511 лв. Отчетени 
са в трансфери между бюджет и СЕС в СУ Две могили предоставените 13 лв. за проект на 
МОН. 

В параграф 8803 „Събрани средства за извършени плащания за сметки от  
Европейския съюз” - /минус/ 19633 лв. от проекти в училищата. 
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Наличните средства в банка в края на отчетния период за държавни дейности са 
6603 лв., като наличност в банка /минус/ - 204972 лв. и преходния остатък от 2018 г. – 
211575 лв. 

Изпълнението на приходите с местен характер са в размер на 3201448 лв. 
Неизпълнението на данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин 
се дължи на намаленото търсене и предлагане на недвижими имоти на територията на 
общината. 

Изпълнението на неданъчните приходи е в размер на 1197665 лв. Ниският процент 
изпълнение на приходите от продажба на услуги и стоки се дължи на разликата в 
количествата при планиране продажбите на дърва, като по-големи количества от дървата 
са предоставени на поделенията. Неизпълнението на приходи от наем земя са отчетени 
като просрочените вземания от наематели, които са предимно от сдружения на 
животновъди, преминали в дългосрочни. Необходимо е да се предприемат твърди 
законодателни действия към длъжниците. 

Постъпилите приходи от общински такси са 678736 лв. или 101 % изпълнение. В 
групата общински такси с най-голям дял е такса битови отпадъци - 386852 лв. Получени 
приходи от лихви от забавени плащания на данъци, такси и глоби е 31514 лв. с 137% 
изпълнение.  

В други неданъчни приходи са отчетени – 3757 лв., като 3059 лв. са от тръжни 
документи, вторични суровини и получени застрахователни обезщетения – 698 лв. 

Внесен през отчетната година е внесен ДДС – 67533 лв. и данък ЗКПО – 2453 лв. 
Постъпленията от продажби на нефинансови активи са 53293 лв. с 27 % 

изпълнение. Получени са приходи от продажба на транспортни средства – 7200 лв., 
приходи от отстъпено право на строеж – 1395 лв., приходи от продажба на земя – 44698 
лв., концесии в размер на 6463 лв. от кариера в с. Могилино. Това неизпълнение се 
наблюдава поради проявен слаб интерес от страна на купувачи на общински имоти. 

Получени са помощи и дарения от страната – 9558 лв. и са изразходвани по волята 
на дарителите.  

Постъпили са приходи от субсидии в бюджета в размер на 2127416 лв.  
Отчетени са постъпили и предоставени трансфери /минус/ – 206349 лв. 
По §6200 „Трансфери между бюджети и СЕС” са отчетени -116138 лв., от които 

116000 лв. преведени по сметката на НАП от община Две могили по акт №76/27.12.2016 
г., 105 лв. – непризнати разходи по проект „Обучение и заетост на млади хора” и 
непризнати разходи по проект „Работа” – 33 лв. 

Постъпили са  средства от ПУДООС – 9955 лв. за ДГ „Св.св. Кирил и Методий” гр. 
Две могили и филиал в с.Кацелово.. 

Наблюдава се леко увеличение на ръста през отчетния период на 2018 г. спрямо 
2017 г., с тази разлика, че през 2018 г. са постъпили повече данъчни приходи и общински 
такси.  

Разчетени са постъпленията от продажби от ликвидация от общинска фирма 
„Черни лом-2008” ЕООД – 684 лв., 

По Решение № 486/28.02.2017 г. на Общински съвет Две могили е предоставена 
възмездна финансова помощ на проект „МИГ-ЛИДЕР на територията на Две могили и 
Иваново” в размер на 10000 лв., която е възстановена през отчетния период. 

Получен допълнително заем – овърдрафт – 27000лв. Погасен е през отчетния 
период по параграф 8321 „Погашения по краткосрочни заеми” краткосрочен заем – 
овърдрафт в размер на 127000 лв.  
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Общината е отразила по параграф 8382 „Погасени дългосрочни заеми” погасителни 
вноски по дългосрочен заем на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници” 
за финансовото участие в проект „Красива България” – 26432 лв.  

В приходен параграф 93-00 “Друго финансиране” са отчетени 330088 лв. - 
отчисления за Районна инспекция по околната среда и водите по чл. 60 и 64 от Закона за 
управление на отпадъците /минус/ - 7799 лв. само през м.януари, получени средства от 
Дирекция „Вероизповедания” към Министерски съвет – 19000 лв. за ремонт на джамия в 
с. Батишница, с.Помен и с.Баниска и получените наши средства от РИОСВ – 345369 лв. за 
собствен принос на общината в проект за изграждане на депо Борово/Бяла. 

Налични средства в местните дейности по бюджета в банковата сметка на 
общината са – /минус/ 631481 лв., а преходен остатък от 2017 г. е 44062 лв. 

Просрочените вземания на общината към 31.12.2018 г. са в размер на 131301 лв. 
Голям относителен дял от сумата са изтекли и неспазени договорни срокове за наем на 
общинско имущество и земя за 124696 лв., като от тях са неплатени наеми от мери и 
пасища 85367 лв. 

Публични общински вземания са в размер на 4814 лв.: в т. ч. такса перон – 2548 лв., 
такса детска ясла – 82 лв., такса детски градини – 1610 лв., такса домашен социален 
патронаж – 574 лв.. 

Отчетени са просрочени вземания от клиенти – 1483 лв.: в т.ч. ел. енергия и вода на 
ползватели – 499 лв., като от Медицински център ІІ “Руриком” Русе – 124 лв., ЕТ „Мелба” 
– 375 лв., Златка Тодорова – 21 лв. и лични осигуровки общински съветници – 663 лв., 
наематели ПГСС – 300 лв. 
 Изпълнението на разходите за държавни дейности на община Две могили за 
отчетния период са в размер на 4307511  лв. Те включват заплати и осигуровките към тях 
на служителите в общинска администрация, отбрана и сигурност, образование, разходи в 
подготвителни групи и други дейности по образoванието, здравеопазване, социални 
дейности, субсидии за читалища, присъдена издръжка на деца и издръжка на училища, 
Защитено жилище за хора с умствена изостаналост с. Могилино, Център за настаняване от 
семеен тип за възрастни хора с умствена изостаналост гр. Две могили, Център за 
обществена подкрепа, здравни кабинети. 
 Към 31.12.2018 г. има просрочени задължения в държавни дейности в размер на 
29658 лв., за храна и гориво за отопление в социалните заведения в общината. 
 Изпълнението на разходите за местни дейности е 2968001 лв. Тук са включени 
разходи за издръжка на общодържавните служби – общинска администрация и изцяло 
общински съвет, в сферата на образованието – издръжка на детските градини, център за 
личностно развитие, други дейности по образoванието, издръжка детска ясла, ученически 
столове, здравеопазване, домашен социален патронаж, издръжка клуба на пенсионера, 
издръжка програмите за временна заетост, улично осветление, озеленяване, дейности по 
опазване на околната среда, чистотата на териториите за обществено ползване, поддръжка 
спортни клубове и стадион, радиовъзел, обреден дом, снегопочистване, дейности по 
безопасност на движението и управление на собствеността и др. 

Общия размер на просрочените задължения към 31.12.2018 г. са в размер на 598029 
лв., в т.ч. държавни дейности – 29658 лв. и местни дейности – 568371 лв. По видове 
разходи те се подразделят на текущи разходи за местни дейности – 568371 лв. и за 
държавните дейности – 29658 лв. от социалните услуги. От общия размер на просрочените 
задължения - 111259 лв. са на второстепенните разпоредители в общината. Само 
Общината е отчела просрочени задължения – 486770 лв., които са от местни дейности.  
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Просрочените задължения към доставчици общо за общината, отчетени по сметка 
9923 са в размер на 156562 лв. като основно са за разходи за хранителни продукти и 
горива. 

- Просрочените задължения по сметка 9929 „Други просрочени 
задължения” са отчетени 441467 лева са отчетени задълженията на 
общината по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г. по Акт 
№14/01.06.2015 г на НАП София както следва: 

- 429750,00 главница и 11717,26 лева лихва. 
Ръководство на общината ще предприеме необходимите действия за погасяване на 

задълженията.  
Според размера на постъпленията от собствени приходи и възстановяването на 

направените разходи по проекти от Управляващите органи към съответните министерства 
и ведомства ще бъдат изплащани и просрочените задължения.  
 Общото изпълнение на приходната и разходната част по бюджета за 2018 г. на 
общината  възлиза на 7508959 лв. 
 Най-голям относителен дял имат разходите за заплати и осигурителни плащания – 
59,5 %, параграфи за издръжка – 25,8 %, платени общински държавни данъци, такси, 
наказателни лихви, административни санкции – 0,8 %. Делът на стипендиите е 0,5 % и 
помощите за домакинства по решения на Общински съвет е 0,5 %, субсидии за 
нефинансови предприятия и организации с нестопанска цел – 2,3 % и за други разходи 
/лихви по заеми и просрочени задължения/ - 0,1 % и капиталови разходи – 10,5 %. 
 През последните години се наблюдава тенденция на увеличаване на разходите за 
заплати и осигурителни плащания в държавните дейности за сметка на разходите за 
издръжката. 
 През отчетния период на 2018 г. са постъпили средства по сметки на Европейския 
съюз /СЕС/ – 217773 лв., както следва: 

Възстановени средства от Управляващите органи за финансиране на: 
-  проект „Топъл обяд”      50738 лв.; 
-  проект „Независим живот”     63010 лв.; 
-  проект „Обучение и заетост на млади хора”   14721 лв.; 
-  Проект „Работа”      99300 лв.; 
-  проекти на училищата /Твоят час, Ограмотяване, Учебна практика/ 

          42753 лв.  
Преведени и възстановени временни безлихвени заеми от/ на общината: 

-  проект „Топъл обяд”      -2222 лв. 
- проект „Работа”       24031 лв.; 

Възстановени са временни безлихвени заеми на общината от: 
-  проект „Независим живот”    -63010 лв.; 
-  проект „Обучение и заетост на млади хора”  -  7080 лв. 

Отчетени са в приходната част и средствата прехвърлени огледално от бюджета за 
отчитане на дейностите по проектите в училищата в размер на 19411 лв.  

Непризнатите разходи по проекти или разходи за сметка на общинския бюджет са в 
размер на 152 лв., в т.ч. ОПРЧР – 139 лв. и проекти на МОН – 13 лв. 

Преходен остатък в банковата сметка от 2017 г. – 5,58 лв. и банковата наличност в 
края на периода – 16 лв. от проект „Топъл обяд” – 4 лв. и проект „Работа” – 24031 лв.. 
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През отчетния период по сметките за други средства от Европейския съюз са 
постъпили трансфери от бюджета на общината – 116000 лв. и по Акт №76 на НАП, проект 
„Трансгранично сътрудничество България - Румъния”и  са преведени в МРРБ. 

Направени са разходи за възнаграждения и осигуровки по проектите – 134325 лв., 
разходи за храна – 46306 лв., материали – 3872 лв., външни услуги 79 лв. и стипендии – 
6000 лв. 

Отчетени са за периода общо приходи и разходи в СЕС – 217773 лв.  
През отчетния период по сметки за чужди средства са постъпили суми от 

ползватели на социални услуги в ЦНСТВХУИ гр. Две могили и ЗЖЛУИ с. Могилино 
/плюс/ и /минус/ - 32826 лв. Същите са държавни такси за издръжка на тези ползватели на 
социални услуги и са преведени в Министерството на труда и социалната политика. По 
приходен нетен параграф 9310 „Чужди средства от други лица” са отчетени /минус/ - 2432 
лв. Това са постъпили депозити и гаранции за участие и изпълнение на договори - 11329 
лв., изплатени – 13761 лв. от ренти – 3831 лв. и депозити – 9930 лв. Остатъкът от 
предходната година по сметката е в размер на 262018 лв., а банковата наличност в края на 
периода е - 259586 лв.  
 Инвестиционната програма на община Две могили е приета с Решение № 701 на 
Общински съвет Две могили от 26.01.2018 г. в размер на 536774 лв.: в т.ч. по източници на 
финансиране:  

- субсидия от Републикански бюджет    399300 лв.; 
-  собствени средства          2200 лв.; 
- други източници /финансиране от МРРБ/     88274 лв.; 
- преходен остатък от държавни дейности     47000 лв.  

С Решение №764 от 27.04.2018 г., решение №823/26.07.2018 г, решение 
№835/24.08.2018 г., решение №883/30.11.2018 г на Общински съвет Две могили е 
актуализиран плана за капиталовите разходи, които стават 1180703 лв. 
 По договор № 166 от 27.05.2014 г. между община Две могили и Фонд „Енергийна 
ефективност и възобновяеми източници” имаме отпуснат инвестиционен кредит в размер 
на 116740 лв., за срок от пет години и 6 % фиксирана годишна лихва за целия период в 
размер 19846 лв. По погасителен план главницата по заема ще се изплаща от м.януари 
2015 г., а лихва от м.юни 2014 г. Изплатената главница към 31.12.2018 г е в размер на 
105727 лв., а изплатената лихва от 20.06.2014 г. до 31.12.2018 г. в размер на 19681 лв. 
 Към 31.12.2018 г. общината има дългосрочен дълг в размер на 11013 лв. главница и 
165 лв. лихва. 
 Общината е сключила договор за краткосрочен банков заем-овърдрафт на 
15.12.2017 г. в размер на 100000 лв. и максимална годишна лихва 2,3% или 2300 лв. През 
м.август са изтеглени още 27000 лв. за изплащане на заплати по проект „Независим 
живот”. 
 През отчетния период са изплатена главница в размер на - 127000 лв. и съответната 
лихва.  
 Към 31.12.2018 г. общината няма краткосрочен дълг. 

Разисквания по първа точка нямаше. 
 

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

202/10.06.2019 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 
 

С П И С Ъ К 
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на 

общинските съветници, гласували поименно на 26.07.2019 година  
 

Относно: Приемане на годишния отчет за изпълнението на бюджета, сметките 

за средства от Европейския съюз, сметки за чужди средства и състоянието на 

общинския дълг на Община Две могили за 2018 г. 

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

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 
СЕ” 

1. Айдън Сабриев Карамехмедов +   

2. Байчо Петров Георгиев +   
3. Велко Иванов Иванов +   
4. Галя Миткова Додева +   

5. Георги Валентинов Георгиев  +   
6. Димитър Петров Димитров +   

7. Ивайло Пенев Иванов  +   
8. Мехмед Руждиев Мехмедов  +   
9. Мехмед Селманов Чолаков +   

10. Николай Христов Христов +   
11. Румен Манолов Марков +   
12. Стоян Георгиев Гецов +   
13. Светлана Йорданова Цветанова +   
14. Светлозар Милчев Донев +   

15. Севгюл Садулова Юмерова +   
16. Стефан Димитров Стефанов +   
17. Христина Димитрова Ефтимова +   
 Общо: 17   

 

По първа 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 и във връзка с чл. 140, ал. 5 от Закона за публичните 
финанси и чл. 9 от Закона за общинския дълг, чл. 47, ал. 6 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 общината и чл. 3, ал. 2, т. 1 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 
Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 
администрация и Докладна записка с вх. № 202 от 10.06.2019 г. след проведено 
поименно гласуване със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 
(нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 1038 

  

1. Приема отчета за изпълнението на бюджета за 2018 г. в съответствие с единната 
бюджетна класификация в следните параметри: 

1.1. По прихода /разпределени по параграфи, съгласно 
Приложение № 1/: 

7 508 959 лева 

1.1.1. Данъчни приходи  487 215 лева 
1.1.2. Неданъчни приходи 1 244 269 лева 
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1.1.3.  Взаимоотношения с РБ (субсидии) 6 131 246 лева 
1.1.4. Трансфери от министерства и ведомства  -42 425 лева 

1.1.5. Предоставени временни безлихвени заеми 48 281 лева 
1.1.6. Операции с фин.активи и пасиви§7000; 

7200;8300,8800;9300 
221 189 лева  

1.1.7. Средства по сметки  
  в това число: 

- преходен остатък от 2017 г. /плюс/  
- остатък в банка в края на 2018 г. /минус/ 

 
255 637 лева 

-836 453 лева 

1.2. По разхода (разпределени по параграфи, съгласно 
Приложение № 2, в това число и отчета за 
изразходваните средства за основен ремонт и 
придобиване на дълготрайни материални активи, 
съгласно Приложение № 3): 

 
7 508 959 лева 

1.2.1. Разходи за делегирани от държавата дейности 4 307 511 лева 

1.2.2 Разходи за местни дейности 3 201 448 лева 
1.2.3 Разходи за дофинансиране в общински приходи на 

делегирани от държавата дейности 
233 447 лева 

 2. Приема отчета за изпълнението на сметки за средства от Европейския съюз за 
2018 г. в следните размери: 

2.1. Сметка за средства от Национален фонд на 
Структурни и кохезионни фондове  

2.1.1. Наличност в началото на периода   6 лева 
2.1.2. Получени приходи 241 802 лева 
2.1.3. Разходи 217 773 лева 
2.1.4. Наличност в края на периода  24 035 лева 

2.2. Сметка за средства от ЕС, администрирани от 
Разплащателна агенция към ДФ „Земеделие” 

 

2.2.1. Наличност в началото на периода прех.остатък от 2017 0 лева 
2.2.2. Получени приходи 0 лева 
2.2.3. Разходи 0 лева  
2.2.4. Наличност в края на периода  0 лева 

2.3. Сметка за други средства от Европейския съюз 
програма „Еразъм” и проект ТГС България- 
Румъния 

 

2.3.1. Наличност в началото на периода прех.остатък от 2017 0 лева 
2.3.2. Получени приходи 116 000 лева 
2.3.3. Разходи 116 000 лева  
2.3.4. Наличност в края на периода  0 лева 

3. Приема отчета за изпълнението на сметките за чужди средства за 2018 г. в 
следните размери: 

3.1. Сметка на чужди средства  
3.1.1. Наличност в началото на периода   262 018 лева 

3.1.2. Получени  и възстановени гаранции по договори и 
изплатени ренти за земеделски земи 

-2 432 лева 

3.1.3. Наличност в края на периода  259 586 лева 
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4. Приема отчета за състоянието на общинския дълг на Общината за 2018 г., 
съгласно данните в Приложение №17 „Информация за общинския дълг издадените 
общински гаранции, съотношенията на плащанията, дълга на лицата по чл.8а от ЗОД и 
издадените от тях гаранции през 2017 г на община Две могили” в следните размери: 

4.1 Получен инвестиционен кредит от Фонд енергийна 
ефективност и възобновяеми източници /ФЕЕВИ/ 

116 740 лева 

4.1.1 Изплатен инвестиционен кредит към ФЕЕВИ 105 727 лева 

4.1.2 Дължима лихва по кредита 19 846 лева 
4.1.3 Изплатена лихва 19 681 лева 
4.1.4 Срок на инвестиционния кредит - 20.06.14 г. - 20.05.19 г. 60 месеца 
4.1.5 Лихвен процент 6,00 % 

4.2. Състояние на общинския дълг към 31.12.2018 г.   

4.2.1 Главница 11 013 лева 
4.2.2 Лихва 165 лева 

   

4.3 Получен краткосрочен заем -овърдрафт 127 000 лева 
4.3.1 Състояние на краткосрочния заем-овърдрафт към 

31.12.2018 г. 
0 

4.3.2 Дължима лихва по овърдрафт 693 лева 

4.4 Състояние на издадените общински гаранции към 
31.12.2018 г. 

0 

 5. С решение №447/27.01.2017 г. е открито производство по ликвидация на 
общинската фирма „Черни лом 2008” ЕООД гр.Две могили. Опреден е срок за 
приключване на ликвидацията 12 месеца. 

С Решение №642 от 27.10.2017 г. Общински съвет опрощава остатъка от паричен 
заем в размер на 58050 лв.и в общината се прехвърлят всички активи и пасиви на 
общинската фирма и погасяване задълженията към кредиторите. През 2018 г. общината е 
погасила тези задължения. 
 

Втора точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 229/04.07.2019 г., относно: 

Приемане на Отчет за дейността на отдел УТС в Община Две могили за 2018 г. 
По нея докладва:  
1. Айдън Карамехмедов – член на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

Комисията по „Териториално устройство и строителство, местно самоуправление и 
нормативна уредба” разгледа на свое заседание представения ни отчет за дейността на 
отдел УТС в Община Две могили през изминалата 2018 година и излезе със становище 
той да бъде приет.  

В отчета е представен списък на услугите, които са извършени по искания на 
физически и юридически лица. Приходите от тази дейност за 2018 г. са в размер на 19 713 
лв.  

В отчета е посочено, че през месец юли 2018 г. е извършена проверка на отдела по 
отношение на спазването на Закона за устройството на територията, при което е 
констатирано, че няма допуснато нито едно нарушение от тяхна страна 

Няма постъпили оплаквания от работата или отношението към граждани и 
юридически лица на служителите в отдела. 
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Не е пропуснато да бъдат посочени проблемите, които стоят пред отдела, а именно: 
1. Липса на млади технически грамотни кадри /строителни техници/; 
2. Липса на нормален картен материал в цифров вид на населените места в 

общината, тъй като работят с регулационни планове, например на Широково и Пепелина, 
които са от 1926 г. и 1935 г., които отдавна са негодни за ползване. 

Разисквания по втора точка нямаше. 
 

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

229/04.07.2019 г. е явно, моля гласувайте. 
 

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 Правилника за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация и Докладна записка с вх. № 229 от 04.07.2019 г. след проведено явно 
гласуване със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 
„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 1039 

 

1. Приема за сведение „Отчет за дейността на отдел УТС в Община Две могили“ за 
2018 г. 

Приложение: „Отчет за дейността на отдел УТС в Община Две могили“ за 2018 г. 
 

Трета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 230/04.07.2019 г., относно: 

Одобряване на разходите за командировки в страната на кмета на общината и 
Председателя на Общински съвет Две могили за периода от 01.01.2019 г. до 30.06.2019 г. 

По нея докладва:  
1. Севгюл Юмерова – секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”: 

Комисията по „Бюджет и финанси” разгледа на свое заседание предсложената ни 
докладна записка за одобряване на разходите за командировки в страната на кмета на 
Общината, които са в размер на 454.68 лева за период от 01.01.2019 г. до 30.06.2019 г. и 
излезе със становище предложеният ни проект на решение да бъде приет. 

Разисквания по трета точка нямаше. 
 

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

230/04.07.2019 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. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната, приета с 
ПМС № 72/30.12.1986 г., обнародван в ДВ. бр. 11 от 10.02.1987 г., последно изменение 
в бр. 2 от 07.01.2011 г., чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и 
дейността на Общински съвет Две могили, неговите комисии и взаимодействието му 
с общинска администрация и Докладна записка с вх. № 230 от 04.07.2019 г. след 
проведено явно гласуване със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 
0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
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РЕШЕНИЕ 
№ 1040 

 

1. Одобрява направените разходи за командировки за периода 01.01.2019 г. до 
30.06.2019 г. на Кмета на общината Божидар Димитров Борисов – в размер на 454.68 лева 
/четиристотин петдесет и четири лева и 68 ст./, както следва: 

- Платежно нареждане от 13.02.2019 г.     12.00 лв; 
- Платежно нареждане от 19.02.2019 г.     144.34 лв; 
- Платежно нареждане от 21.02.2019 г.     184.34 лв; 
- Платежно нареждане от 07.03.2019 г.     44.00 лв; 
- Платежно нареждане от 13.03.2019 г.     10.00 лв; 
- Платежно нареждане от 14.03.2019 г.     10.00 лв; 
- Платежно нареждане от 21.03.2019 г.     10.00 лв; 
- Платежно нареждане от 31.05.2019 г.     40.00 лв; 
2. Председателят на Общинския съвет Стефан Димитров Стефанов за периода 

01.01.2019 г. до 30.06.2019 г. няма направени разходи за командировки в страната. 
 

Четвърта точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 231/04.07.2019 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. Димитър Димитров – член на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

В деловодството на Община Две могили е постъпило писмо от Областен 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 22.08.2019 г. (четвъртък) от 11:00 часа в Зала № 1 в сградата 
на Областна администрация – Русе. 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 тук е Божидар Борисов да бъде определен за представител на Общината, 
като при невъзможност той да вземе участие в заседанието, Георги Великов – зам.-кмет на 
Общината да го замества. Комисията разгледа на свое заседание докладната записка и 
излезе със становище предложеният ни проект на решение в нея да бъде приет. 

Разисквания по четвърта точка нямаше. 
 

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

231/04.07.2019 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 
 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 26.07.2019 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 
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„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 
СЕ” 

1. Айдън Сабриев Карамехмедов +   

2. Байчо Петров Георгиев +   
3. Велко Иванов Иванов +   

4. Галя Миткова Додева +   
5. Георги Валентинов Георгиев  +   
6. Димитър Петров Димитров +   

7. Ивайло Пенев Иванов  +   
8. Мехмед Руждиев Мехмедов  +   
9. Мехмед Селманов Чолаков +   
10. Николай Христов Христов +   
11. Румен Манолов Марков +   

12. 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 четвърта 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. № 231 от 04.07.2019 г. след проведено поименно гласуване със 
17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 
се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 1041 

 

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 22.08.2019 г. (четвъртък) 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 22.08.2019 г. (четвъртък) от 11:00 часа в Зала № 1 в сградата на Областна 
администрация - Русе. 

3. Мандатът за представяне на позицията на Общинския съвет по въпросите от 
дневния ред на извънредното заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК – 
Русе да бъде със срок на действие до 30.09.2019 г. в случай на настъпила обективна 
невъзможност за провеждането му на насрочената дата – 22.08.2019 г.  

4. Предложение за приемане на решение по проекта на дневен ред за извънредно 
заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК - Русе: 
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4.1. По т. 1 от дневния ред: „приема препоръчителната вноска на държавата в 

бюджета на Асоциацията по ВиК – Русе за 2020 г.“ 
 

Пета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 232/10.07.2019 г., относно: 

Вземане решение за даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план - 
Парцеларен план /ПУП-ПП/, за ел захранване и довеждащ водопровод на поземлен имот 
/ПИ/ 20184.149.10 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Две могили, 
община Две могили, област Русе. 

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

Постъпило е искане от „ЙОРДАН ЙОРДАНОВ - ЯЙЦА И ПТИЦИ“ ЕООД, за 
даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план 
/ПУП-ПП/, за ел захранване и довеждащ водопровод на поземлен имот /ПИ/ 20184.149.10 
по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Две могили, община Две могили, 
област Русе. 

Собственик на ПИ с проектен номер 20184.149.10 съгласно постановление за 
възлагане на недвижим имот № 194 и нотариален акт № 140 е „ЙОРДАН ЙОРДАНОВ - 
ЯЙЦА И ПТИЦИ“ ЕООД.  

От представените от вносителя „ЙОРДАН ЙОРДАНОВ - ЯЙЦА И ПТИЦИ“ 
ЕООД, техническо задание за Подробен устройствен план - Парцеларен план /ПУП-ПП/, 
съгласно чл.125, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и скица-предложение 
за изготвяне на ПУП-ПП е видно, че подробния устройствен план предвижда определяне 
на трасетата, за захранване на ПИ 20184.149.10 с ел. енергия и питейна вода. Трасетата на 
довеждащия водопровод с дължина 49 м и на ел. захранването с дължина 105 м 
преминават изцяло в имоти общинска собственост, като не е допуснато преминаване през 
имоти частна собственост. Комисията по „Териториално устройство и строителство, 
местно самоуправление и нормативна уредба” разгледа на свое заседание предложения ни 
проект на решение и излезе със становище той да бъде приет. 

Разисквания по пета точка нямаше. 
 

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

232/10.07.2019 г. е явно, моля гласувайте. 
 

По пета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 
11 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, във връзка с чл. 124а, ал. 1 от Закона за устройство на територията 
и чл. 3, ал. 2, т. 5 от Правилник № 1 за организацията и дейността на общинския 
съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и 
Докладна записка с вх. № 232 от 10.07.2019 г. след проведено явно гласуване със 17 
(седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, 
прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 1042 

 

1. Дава разрешение за изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен 
план /ПУП-ПП/, за ел захранване и довеждащ водопровод на поземлен имот /ПИ/ 
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20184.149.10 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Две могили, 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 - Парцеларен план /ПУП-ПП/, за ел захранване и 
довеждащ водопровод на поземлен имот /ПИ/ 20184.149.10 по Кадастралната карта и 
кадастралните регистри на гр. Две могили, община Две могили, област Русе. 

3. Дава предварително съгласие за прокарване на водопровод и електропровод до 
ПИ с идинтификатор 20184.149.10 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на 
гр. Две могили, Община Две могили, Област Русе. 

4. Задължава Кмета на общината да издаде необходимите заповеди по 
процедирането на Подробен устройствен план - Парцеларен план /ПУП-ПП/, за ел 
захранване и довеждащ водопровод на поземлен имот /ПИ/ 20184.149.10 по Кадастралната 
карта и кадастралните регистри на гр. Две могили, община Две могили, област Русе. 

 

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

Шеста точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 233/10.07.2019 г., относно: 

Издаване на запис на заповед от Община Две могили в полза на ДФ „Земеделие”, 
обезпечаващ авансово плащане по Договор № BG06RDNP001-7.001-0048-C01/28.05.2019 
г. от дата 28.05.2019 г. по подмярка 7.2 на мярка 7 за Проект „Реконструкция на улици в 
Община Две могили“ сключен между Община Две могили и ДФ „Земеделие”. 

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

На 28.05.2019 г. е сключен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ № BG06RDNP001-7.001-0048-C01/28.05.2019 г. между Община Две могили и 
Държавен фонд „Земеделие“ по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в 
селските райони”, подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от ПРСР 2014-2020 г. 
за Проект „Реконструкция на улици в Община Две могили”. 
 Съгласно чл. 3, ал. 1 от Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
№ BG06RDNP001-7.001-0048-C01/28.05.2019 г. „Бенефициентът може да получи авансово  
и междинно плащане съгласно изискванията, посочени в Условията за изпълнение“ чл. 14, 
ал. 1 от Наредба № 12 от 25 юли 2016 г. за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ 
от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. „Допустимо е 
авансово плащане в размер до 50 на сто от стойността на одобрената финансова помощ по 
проекта и което се изплаща при условията и по реда на сключения договор.“ и във връзка 
с ал. 6, т. 2 „Когато ползватели на помощта са общини, авансово плащане се изплаща след 
представяне от ползвателя на: запис на заповед, издадена от кмета на общината в полза на 
РА в размер 100 на сто от стойността на авансовото плащане, и решение на общинския 
съвет за одобряване на запис на заповед“. 

Становището на първа комисия е предложеният ни проект на решение да бъде 
приет. 

Разисквания по шеста точка нямаше. 
 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 
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Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
233/10.07.2019 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 26.07.2019 година  
 

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

„Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по Договор № BG06RDNP001-7.001-0048-

C01/28.05.2019 г. от дата 28.05.2019 г. по подмярка 7.2 на мярка 7 за Проект 

„Реконструкция на улици в Община Две могили“ сключен между Община Две могили и 

ДФ „Земеделие”. 

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

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 
СЕ” 

1. Айдън Сабриев Карамехмедов +   
2. Байчо Петров Георгиев +   
3. Велко Иванов Иванов +   

4. Галя Миткова Додева +   
5. Георги Валентинов Георгиев  +   
6. Димитър Петров Димитров +   
7. Ивайло Пенев Иванов  +   
8. Мехмед Руждиев Мехмедов  +   

9. Мехмед Селманов Чолаков +   
10. Николай Христов Христов +   
11. Румен Манолов Марков +   
12. Стоян Георгиев Гецов +   
13. Светлана Йорданова Цветанова +   

14. Светлозар Милчев Донев +   
15. Севгюл Садулова Юмерова +   
16. Стефан Димитров Стефанов +   

17. Христина Димитрова Ефтимова +   
 Общо: 17   

 

По шеста точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, 
т. 10 и т. 24 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация и договор/споразумение за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.001-0048-C01/28.05.2019г. по 
подмярка 7.2 на мярка 7 за Проект „Реконструкция на улици в Община Две 
могили”, сключен между ДФ „Земеделие” и Община Две могили, със седалище и 
адрес на управление гр. Две могили, бул. „България“ № 84, ЕИК по БУЛСТАТ 
000530529, идентификационен номер по ДДС № BG000530529, представляван от 
Божидар Димитров Борисов и Докладна записка с вх. № 233 от 10.07.2019 г. след 
проведено поименно гласуване със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа 
„Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
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№ 1043 
 

1. Упълномощава кмета на Община Две могили да подпише Запис на заповед, без 
протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” в размер до  
586 050.25лева, (словом: петстотин осемдесет и шест хиляди и петдесет лева и двадесет и 
пет стотинки) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане по 
Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.001-
0048-C01/28.05.2019 г. от дата 28.05.2019 г. по подмярка 7.2 на мярка 7 за Проект 
„Реконструкция на улици в Община Две могили” сключен между Община Две могили и 
ДФ „Земеделие”. 

2. Възлага на кмета на Община Две могили да подготви необходимите документи 
за получаване на авансовото плащане по Договор № BG06RDNP001-7.001-0048-
C01/28.05.2019 г. от дата 28.05.2019 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие”. 

 

Седма точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 234/10.07.2019 г., относно: 

Издаване на запис на заповед от Община Две могили в полза на ДФ „Земеделие”, 
обезпечаващ финансиране на разходи за ДДС към заявка за авансово плащане по Договор 
№ BG06RDNP001-7.001-0048-C01/28.05.2019 г. от дата 28.05.2019 г. по подмярка 7.2 на 
мярка 7 за Проект „Реконструкция на улици в Община Две могили“ сключен между 
Община Две могили и ДФ „Земеделие”. 

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

На 28.05.2019 г. е сключен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ № BG06RDNP001-7.001-0048-C01/28.05.2019 г. между Община Две могили и 
Държавен фонд „Земеделие“ по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в 
селските райони”, подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от ПРСР 2014-2020 г. 
за Проект „Реконструкция на улици в Община Две могили”. 
 Съгласно чл. 3, ал. 1 от Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
№ BG06RDNP001-7.001-0048-C01/28.05.2019 г. „Бенефициентът може да получи авансово  
и междинно плащане съгласно изискванията, посочени в Условията за изпълнение“ чл. 14, 
ал. 1 от Наредба № 12 от 25 юли 2016 г. за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ 
от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. „Допустимо е 
авансово плащане в размер до 50 на сто от стойността на одобрената финансова помощ по 
проекта и което се изплаща при условията и по реда на сключения договор.“ и във връзка 
с ал. 6, т. 2 „Когато ползватели на помощта са общини, авансово плащане се изплаща след 
представяне от ползвателя на: запис на заповед, издадена от кмета на общината в полза на 
РА в размер 100 на сто от стойността на авансовото плащане, и решение на общинския 
съвет за одобряване на запис на заповед“. 

Комисията разгледа предложения ни проект на решение и излезе със становище 
той да бъде приет. 

Разисквания по седма точка нямаше. 
 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 
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Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
234/10.07.2019 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 26.07.2019 година  
 

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

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

плащане по Договор № BG06RDNP001-7.001-0048-C01/28.05.2019 г. от дата 28.05.2019 г. 

по подмярка 7.2 на мярка 7 за Проект „Реконструкция на улици в Община Две могили“ 

сключен между Община Две могили и ДФ „Земеделие”. 

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

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 
СЕ” 

1. Айдън Сабриев Карамехмедов +   
2. Байчо Петров Георгиев +   
3. Велко Иванов Иванов +   

4. Галя Миткова Додева +   
5. Георги Валентинов Георгиев  +   
6. Димитър Петров Димитров +   
7. Ивайло Пенев Иванов  +   
8. Мехмед Руждиев Мехмедов  +   

9. Мехмед Селманов Чолаков +   
10. Николай Христов Христов +   
11. Румен Манолов Марков +   
12. 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 основание чл. 
21, ал. 1, т. 10 и т. 24 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за 
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация и договор/споразумение за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.001-0048-
C01/28.05.2019г. по подмярка 7.2 на мярка 7 за Проект „Реконструкция на улици в 
Община Две могили”, сключен между ДФ „Земеделие” и Община Две могили, със 
седалище и адрес на управление гр. Две могили, бул. „България“ № 84, ЕИК по 
БУЛСТАТ 000530529, идентификационен номер по ДДС № BG000530529, 
представляван от Божидар Димитров Борисов и Докладна записка с вх. № 234 от 
10.07.2019 г. след проведено поименно гласуване със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 
(нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
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№ 1044 
 

1. Упълномощава кмета на Община Две могили да подпише Запис на заповед, без 
протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” в размер до 
117 210.05 лева, (словом: сто и седемнадесет хиляди двеста и десет лева и пет стотинки) за 
обезпечаване на 100 % от заявения за финансиране разход за ДДС към заявка за авансово 
плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 
BG06RDNP001-7.001-0048-C01/28.05.2019 г. от дата 28.05.2019г. по подмярка 7.2 на мярка 
7 за Проект „Реконструкция на улици в Община Две могили” сключен между Община Две 
могили и ДФ „Земеделие”. 

2. Възлага на кмета на Община Две могили да подготви необходимите документи 
за получаване на заявения за финансиране разход за ДДС към заявка за авансово плащане 
по Договор № BG06RDNP001-7.001-0048-C01/28.05.2019 г. от дата 28.05.2019г. и да ги 
представи пред ДФ „Земеделие”. 

 

Осма точка от дневния ред: 
Докладна записка от Ралица Иванова с вх. № 235/11.07.2019 г., относно: 

Информация за резултатите от дейността на ЦПЛРИСКИОНИС „Д-р Пангелов”, град Две 
могили през 2018/2019 учебна година. 

По нея докладва:  
1. Светлозар Донев – председател на Комисията по „Образование, култура 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”: 

Доклад–анализът за образователно - възпитателната работа в ЦПЛРИСКИОНИС 
„Д-р Пангелов” за учебната 2018 / 2019 година е изготвен  въз основа на преглед на 
изпълнението на годишния план.  

Цялостната дейност на ЦПЛРИСКИОНИС „Д-р Пангелов“ през 2018 /2019 учебна 
година протича съгласно залегналите в годишния план и плана за действие по стратегията 
цели и задачи. Създадена е система за организация по всички видове дейности, 
съгласуваност и отчетност на резултатите, осигурено е единство и непрекъснатост на 
образователно - възпитателния процес. 

ЦПЛРИСКИОНИС осъществява общинската политика за осигуряване на обща 
подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от 5 до 18 годишна възраст в 
община Две могили, като организира и провежда дейности за развитие на интересите, 
способностите, компетентностите и изявата им в областта на науката, технологиите, 
изкуствата и спорта, глобалното, гражданското и здравното образование, както и за 
придобиване на умения за лидерство. Специално внимание се обръща на работата с деца 
със специални образователни потребности и деца в неравностойно социално положение, 
като за целта се търси подкрепата на неправителствени организации, на родителите, на 
местната власт. 

За учебната 2018/2019г. в ЦПЛРИСКИОНИС са подали заявления 340 ученика, 
като повечето деца са записани в две педагогически форми, разпределени в групи по 
класове и равнища на подготовка. 

Обучението в организационните педагогически форми се осъществява в група или 
в групи, формирани с деца и ученици от една и съща или от различна възраст в 
зависимост от плана за обучение, от организационно-педагогическата форма и от степента 
на подготовка на децата и учениците  
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През ваканциите се формират временно действащи групи за работа с деца и 
ученици, необхванати в постоянните групи, в съответствие с желанията на децата и 
възможностите на ЦПЛР.  

Повишаването на квалификацията е непрекъснат процес на усъвършенстване и 
обогатяване компетентностите на педагогическите специалисти за ефективно изпълнение 
на изискванията на изпълняваната работа и за кариерно развитие. 

Организацията, изпълнението и контролът на дейностите по осигуряване на 
здравословни и безопасни условия на обучение и труд в ЦПЛР са подчинени на 
действащата нормативна уредба. 

Има разработени и утвърдени „Правилник за осигуряване на безопасни условия 
на възпитание, обучение и труд”; „План за обучение и действие при бедствия”, „Мерки 
за противодействие на тероризма” и „Правила за достъп до сградата”. Наличните 
противопожарни уреди са поставени на видни места и се поддържат в изправност.  
Гарантирана е пожарната безопасност, чрез изпълнение на действащите норми, 
правилници, наредби и предписания на РС ”ПБЗН”.  

ЦПЛР е организатор на атрактивни, масови публични изяви през цялата година. В 
тях децата и учениците имат изключителната възможност за личностна изява в 
състезания, конкурси, фестивали, изложби в различните области на познанието. 

Възпитаниците на ЦПЛРИСКИОНИС са носители на престижни международни, 
национални и общински награди и отличия. Чрез непрекъснатото разширяване на обхвата 
от дейности ЦПЛР се превръща в своеобразен притегателен център и успява да влияе 
върху формиране на нови устойчиви нагласи у все повече деца и юноши. 

Дейности в ЦПЛРИСКИОНИС „Д-р Пангелов” проведени през учебната  2018 / 
2019 г. 

По традиция всяка година на 01 октомври се открива учебната година в 
ЦПЛРИСКИОНИС „Д-р Пангелов”, където всички школи и състави вземат участие. 

Възпитаниците на ДВС „Кейси” взеха участие в редица мероприятия организирани 
от ЦПЛР и община Две могили. Солистите на „Кейси” взеха участие в запалване на 
светлините  на коледната елха в град Две могили, участваха в Коледния концерт, 
организиран от ЦПЛР и Народно читалище Две могили. 

През месец април солисти на ДВС „Кейси” взеха участие в Детски фолклорен 
фестивал „Фолклорна огърлица” в гр. Котел, където получиха специалната награда на 
журито за отлично представяне във фестивала. Индивидуално Елина Йорданова 2 място и 
Теодора Лазарова 3 място. 

През месец май ДВС „Кейси” отбеляза своя 15 – ти рожден ден с празничен 
концерт. 

Децата от ДВС „Кейси” взеха участие във ФФ „Жива вода” в с. Каран Върбовка, 
където журите им присъди награди в различните възрастови категории. 

ДТС „Ралички” участва активно в културният живот на общината и навсякъде я 
представя достойно.  

Танцовият състав участва в Коледно надиграване, което се проведе в гр.Русе през 
месец декември. 

Танцьорите взеха участие в Коледния концерт, организиран  от ЦПЛР и Народно 
читалище Две могили.. 

Беше сформирана  коледарска група  и лазарки, които благословиха жителите на гр. 
Две могили. 

Танцьорите от ДТС „Ралички” взеха  участие във фолклорния фестивал в гр. Бяла. 
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На ФФ „Жива вода” танцовият състав завоюва първо място и му беше присъдена и 
специалната награда на Общински съвет Две могили. 

ТФ „Йълдъз” също участва активно в културния живот на общината и в 
мероприятията организирани от ЦПЛР. 

Децата от „Йълдъз” взеха участие в Коледния концерт, организиран от от ЦПЛР и 
Народно читалище Две могили.. 

Участваха в концерт посветен на майчиният език, който се проведе през м. 
февруари в гр. Русе. 

Група „Йълдъз” взе участие във Фестивала на етносите в с. Батишница. 
Децата от клуб по спортни танци „Фламинго” при ЦПЛР взеха участие в много 

национални и медународни турнири по спортни танци, включени в календара на 
Българската федерация по спортни танци. 

Проблемите, които стоят пред ЦПЛРИСКИОНИС „Д-р Пангелов” гр. Две могили 
при подготовката на учебната 2019/ 2020 г. са следните: 

По отношение  на материално - техническата база: 
Необходима е подмяна на осветителните тела в помещенията, които не 

съответстват на изискванията на БДС ЕN 12464 – 1. 
Комисията по образование разгледа на свое заседание представената ни 

информация 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 Ралица Иванова с вх. № 

235/11.07.2019 г. е явно, моля гласувайте. 
 

След приключване на разискванията по осма точка от дневния ред, 
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от 
Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, във връзка с Решение 
№ 900 по Протокол № 46/28.12.2018 г. и Докладна записка с вх. № 235 от 11.07.2019 г. 
след проведено явно гласуване със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа 
„Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 1045 

 

1. Приема за сведение Информация за резултатите от дейността в 
ЦПЛРИСКИОНИС „Д-р Пангелов”, град Две могили през учебната 2018 – 2019г.  

Приложение: Информация за резултатите от дейността в ЦПЛРИСКИОНИС „Д-р 
Пангелов”, град Две могили през учебната 2018 – 2019г.  

 

Девета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 236/12.07.2019 г., относно: План 

за защита при бедствия на Община Две могили. 
По нея докладва:  
1. Румен Марков – председател на Комисията по „Противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, общинска 

собственост, сигурност, екология и други дейности”: 
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В изпълнение на Закона за защита при бедствия се създават областни и общински 
Съвети за намаляване на риска от бедствия, с участието на териториалните органи на 
изпълнителната власт, в партньорство със службите за спешно реагиране, доставчиците на 
основни стоки/услуги и други, имащи отношение към намаляването на риска от бедствия. 
Членовете на Съвета за намаляване на риска от бедствия /СНРБ/, съвместно планират 
защитата при бедствия на областно и общинско ниво. 

Съвети за намаляване на риска от бедствия се създават в срок до два месеца от 
влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за защита при бедствия 
/обн. ДВ. бр. 51 от 05 Юли 2016 г./ и в рамките на три години от влизането в сила на 
закона, те трябва да разработят План за защита при бедствия /ПЗБ/. 

Съвета за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет на Република 
България дава Указания за разработването и готовността за изпълнението на Планове за 
защита при бедствия, на основание чл. 9, ал. 15 от Закона за защита при бедствия. 

Плановете за защита при бедствия следва да са съобразени с тези указания. Те 
трябва да са в съответствие с Националната стратегия за намаляване на риска от бедствия 
/НСНРБ/. Желателно е, този подход да се използва при разработването на плановете в 
цялата страна и да са изяснени връзките между общинските и областния план за защита 
при бедствия, а така също и между областните и Националния план за защита при 
бедствия. 

Разработването на План за защита при бедствия логично надгражда и подобрява 
съществуващото състояние на защита на населението при бедствия и добавя подход за 
намаляване на риска, свързан с опасностите. Плановете за защита при бедствия трябва да 
бъдат съобразени с останалите общински и областни политики и планове, и да се 
координират ангажиментите на службите за спешно реагиране, на доставчиците на 
основни стоки/услуги, на териториалните звена на централната администрация на 
изпълнителната власт, на юридически лица, включително юридически лица с нестопанска 
цел, и други, имащи отношение към намаляването на риска от бедствия. Плановете за 
защита при бедствия представляват възможност за подобряване на взаимодействието и 
координацията за намаляването на риска от бедствия в полза на обществената 
безопасност. 

Общинският План за защита при бедствия се разработва от Общинския съвет за 
намаляване на риска от бедствия по чл. 65а, ал. 1 от Закона за защита при бедствия и се 
приема от Общинския съвет-Две могили, след съгласуване с Областния съвет за 
намаляване на риска от бедствия по чл. 64а, ал. 1 от Закона за защита при бедствия. 

Комисията по „Противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 
придобитото имущество, общинска собственост, сигурност, екология и други дейности” 
разгледа на свое заседание представения ни план 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. № 

236/12.07.2019 г. е явно, моля гласувайте. 
 

По девета 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 
Общински съвет-Две могили, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 
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администрация, във връзка с чл. 9, ал. 11 от Закона за защита при бедствия и 
спазване на изискванията на Указания за разработването и готовността за 
изпълнението на планове за защита при бедствия и Докладна записка с вх. № 236 от 
12.07.2019 г. след проведено явно гласуване със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) 
гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 1046 

 

1. Приема План за защита от бедствия на община Две могили, с неразделни части 
към Плана, както следва: 

1.1. План за действие при силни бури, снегонавяване и обледеняване в община Две 
могили. 

1.2. План за действие при наводнение в община Две могили. 
1.3. План за действие при пожари, горски и полски пожари в община Две могили. 
1.4. План за действие при земетресение в община Две могили. 
1.5. План за действие при радиоактивно замърсяване в община Две могили. 
 

Десета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Елка Маринова с вх. № 237/12.07.2019 г., относно: 

Информация за резултатите от дейността на СУ „Св. Св. Кирил и Методий”, град Две 
могили през 2018/2019 учебна година. 

По нея докладва:  
1. Христина Ефтимова – член на Комисията по „Образование, култура 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”: 

Комисията по „Образование, култура вероизповедания, символика, младежта, 
спорта и туризма” разгледа на свое заседание представената информация за резултатите от 
дейността на СУ „Св. Св. Кирил и Методий” - гр. Две могили за 2018/2019 учебна година.  

Информацията е представена в 4 основни направления, а именно: Търсене на 
възможности за преодоляване на проблема отпадането на ученици от училище и трайно 
непосещаващи учебните занятия; Повишаване качеството и ефективността на училищното 
образование и подготовка; Осигуряване на стабилност, ред и защита на учениците в 
училището, създаване на училищен координационен съвет за справяне с тормоза и 
насилието в училище; Развитие и подобрения във външната и вътрешната среда на 
училището. 

Организацията и провеждането на учебно – възпитателния процес през настоящата 
година се осъществява от 37 учители. 

Учебната година са започнали обучението си 7 ученици по-малко в сравнение с 
началото на учебната 2017/2018 г. Причина за това е приетият ЗПУО, според който 
обучението в гимназиалната степен на училищното образование започва от VIII клас.  

В училището се обучават и 12 ученици в самостоятелна форма на обучение. 
Средната пълняемост на паралелките от I до IV клас (общо 9 бр. паралелки) е 22,7 
ученици (През миналата учебна година – 23,6 ученици). За паралелките от V – XII клас 
средната пълняемост е 21,6 ученици (През миналата учебна година – 20,7 ученици). Общо 
за училището средната пълняемост на паралелките е 21,7 ученици при 20 бр. паралелки, а 
през миналата учебна година - 22,5 ученици при същия брой паралелки. Броят на 
полуинтернатните групи е 8. 

Кампанията по приема на ученици в I клас за учебната 2018/2019 година протече 
при изключително добра организация. Броят на записалите се деца беше 44. Съгласно 
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нормативната уредба, децата бяха разпределени в две паралелки при спазването на 
принципа, посочен в чл. 3, ал. 2, т. 4 от ЗПУО, а именно: „Равнопоставеност и 
недопускане на дискриминация при провеждане на  предучилищното и училищното 
образование“.  

Ефективността на учебно-възпитателния процес в училището преди всичко се 
определя от степента на усвояване на знания от учениците, изградените умения и 
компетенции.  

Учениците прекарват по-голямата част от времето си в училището. Ето защо е 
необходимо непрекъснато подобряване на училищната среда чрез модернизиране на МТБ, 
чрез създаване  на все по-добри условия за обучение и възпитание. С Решение № 
2/20.02.2018 г. Управителният съвет на Проект „Красива България“ е одобрил 36 проектни 
предложения от цялата страна, които да бъдат финансирани и реализирани през 2018 г. 
Едно от тях е проектното предложение на Община Две могили, кандидатствала по Мярка 
М02 „Подобряване на социалната инфраструктура”, за основен ремонт на санитарните 
възли в сграда на Средното училище. Община Две могили е внесла проектно предложение 
за основен ремонт на големия физкултурен салон.  

Становището на трета комисия е представената информация за дейността на 
училището да бъде приета. 

Разисквания по десета точка нямаше. 
 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Елка Маринова с вх. № 237/12.07.2019 

г. е явно, моля гласувайте. 
 

По десета 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. № 237 от 12.07.2019 г. след проведено явно гласуване със 17 
(седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, 
прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 1047 

 

1. Приема Информация за резултатите от дейността на СУ „Св. Св. Кирил и 
Методий”, град Две могили през 2018/2019 учебна година. 

Приложение: Информация за резултатите от дейността на СУ „Св. Св. Кирил и 
Методий”, град Две могили през 2018/2019 учебна година. 

 

Единадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Венета Димитрова с вх. № 238/12.07.2019 г., относно: 

Информация за резултатите от дейността на ОУ „Христо Ботев”, село Баниска през 
2018/2019 учебна година и проблемите, които стоят пред него.. 

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

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”: 

Комисията по „Образование, култура вероизповедания, символика, младежта, 
спорта и туризма” разгледа на свое заседание предложената ни за приемане информация 
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за резултатите от дейността на ОУ „Христо Ботев”, с. Баниска през 2018/2019 учебна 
година.  

Информацията е много подробно представена и разгледана на заседание на 
Комисията по „Образование, култура вероизповедания, символика, младежта, спорта и 
туризма”, поради което становището на комисията е тя да бъде приета в представения и 
вид. 

 

Разисквания по единадесета точка нямаше. 
 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Елка Маринова с вх. № 237/12.07.2019 

г. е явно, моля гласувайте. 
 

По единадесета 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. № 238 от 12.07.2019 г. след проведено явно 
гласуване със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 
„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 1048 

 

1. Приема Информация за резултатите от дейността на ОУ „Христо Ботев”, село 
Баниска през 2018/2019 учебна година и проблемите, които стоят пред него. 

Приложение: Информация за резултатите от дейността на ОУ „Христо Ботев”, 
село Баниска през 2018/2019 учебна година и проблемите, които стоят пред него. 

 

Дванадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 239/12.07.2019 г., относно: Отчет 

за изпълнение на решенията на Общински съвет - Две могили от общинската 
администрация за първото шестмесечие на 2019 година. 

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

За Първото шестмесечие на 2019 година, според представеният ни отчет, 
Общинския съвет на 6 свои заседания е приел 121 решения. От тях, Общинският съвет 
иска да знае, как са изпълнени 68 от тях. 

Но, на първо място, в Отчета са посочени 14 решения, които се отнасят за 
предходни периоди. От тях: 

1. Не е изпълнено едно решение, а именно: Решение № 68322.12.2017 г., относно: 
Продажба на „Дворно място” в с. Кацелово, тъй като не се е явил кандидат. 

2. В процес на изпълнение са три: Решение № 710, 789 и 977. 
3. Останалите 11 решения са изпълнени. 
На второ място, за първото шестмесечие на 2019 година статистиката посочва 

следното: 
1. В процес на изпълнение са 27 решения, като по-голямата част от тях са приети от 

нас през месеците март – юни 2019 г. 
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2. Две решения: № 940/22.02.2019 г. относно: Опрощаване на вземания на Община 
Две могили и № 991/29.03.2019 г., относно: Даване на съгласие за устройване на 
постоянен пчелин са отменени. 

3. Други две решения: № 922/25.01.2019 г., относно: Даване под наем на част от 
имот – публична общинска собственост и № 945/22.02.2019 г., относно: Разкриване на 
социална услуга са изменени с последващи решения № 989/29.03.2019 г. и № 
990/29.03.2019 г., които са изпълнени. 

4. Останалите 37 решения са изпълнени. 
Втора комисия, на свое заседание, проведено на 19.07.2019 г. разгледа 

предоставеният Отчет. 
Становището на Комисията е, той да бъде приет във вида в който ни се предлага. 
Разисквания по дванадесета точка нямаше. 
 

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

239/12.07.2019 г. е явно, моля гласувайте. 
 

По дванадесета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, 
ал. 1, т. 24 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 25 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 от 
28.12.2018 г. и Докладна записка с вх. № 239 от 12.07.2019 г. след проведено явно 
гласуване със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 
„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 1049 

 

1. Приема за сведение Отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет от 
общинска администрация Две могили за първото шестмесечие на 2019 година. 

Приложение: Отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет от 
общинската администрация за първото шестмесечие на 2019 година. 

 

 Тринадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 240/15.07.2019 г., относно: 

Информация за резултатите от дейността на Кметския наместник на село Каран Върбовка 
за периода от 01.07.2018 г. до 30.06.2019 г и проблемите, които стоят пред него. 

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

Комисията по „Териториално устройство и строителство, местно самоуправление и 
нормативна уредба” разгледа на свое заседание представената ни Информация за 
резултатите от дейността на Кметския наместник на село Каран Върбовка за периода от 
01.07.2018 г. до 30.06.2019 г и проблемите, които стоят пред него и излезе със становище 
тя да бъде приета. 

Разисквания по тринадесета точка нямаше. 
 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 
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Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
240/15.07.2019 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 Решение № 900 по Протокол № 
46/28.12.2018 г. и Докладна записка с вх. № 240 от 15.07.2019 г. след проведено явно 
гласуване със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) глас „Против” и 0 (нула) гласа 
„Въздържал се”, прие 

 

РЕШЕНИЕ 
№ 1050 

 

1. Приема за сведение Информацията за резултатите от дейността на Кметския 
наместник на село Каран Върбовка за периода от 01.07.2018 г. до 30.06.2019 г. и 
проблемите, които стоят пред него. 

Приложение: Информация за резултатите от дейността на Кметския наместник на 
село Каран Върбовка за периода от 01.07.2018 г. до 30.06.2019 г. и проблемите, които 
стоят пред него. 

 

 Четиринадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 241/15.07.2019 г., относно: 

Даване на съгласие за предложение за трансформиране на част от целевата субсидия за 
капиталови разходи по чл. 50 от ЗДБРБ за 2019 г. в целеви трансфер за финансиране на 
разходите за неотложени текущи ремонти на общинска пътна мрежа и улична мрежа на 
основание чл. 88 от ЗДБРБ за 2019 г. 

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

Закона за държавния бюджет за 2019 г. разрешава на общините да разходват част 
от средствата за капиталови разходи за текущи ремонти след мотивирано предложение до 
Министерство на финансите. 

В инвестиционната програма на Община Две могили за 2019 г., утвърдена с 
Решение № 928 т. 3 от 25.01.2019 г. и изменена с Решения № 987 от 29.03.2019 г., № 1004 
от 09.04.2019 г., № 1017 от 31.05.2019 г. и № 1034 от 26.06.2019 г. на Общински съвет, в 
параграф 51-00 „Основен ремонт”, функция 01 „Общи държавни служби” е планиран 
обект „Основен ремонт сграда Кметство Чилнов” с годишна задача 17 000 лв. 
 След извършване на оглед и обследване от експерти на уличната мрежа в с. 
Чилнов, беше установено следното:  

Ул. „ Александър Стамболийски“, ул. „Пеню Пенев“, ул. „Христо Ботев“, ул. 
„Никола Вапцаров“, ул. „Васил Левски“, ул. „Баниски Лом“, ул. „Дунав“, ул. „Рила“, ул. 
„Стара планина“, ул. „Преслав“ в с. Чилнов, Община Две могили са елементи от 
второстепенната улична мрежа на населеното място.  

Оценката на състоянието на пътната настилка на гореизброените улици е 
извършено по два от транспортно-експлоатационните показатели - равност на пътното 
покритие и повреди на пътната настилка. 

а) Равност на пътното покритие. Равността на настилката на улиците е лоша. От 
направеният оглед е установено, че улиците нямат необходимата минимална дебелина на 
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конструкцията на настилката, липсва на много места асфалтово покритие, има критичен 
процент повреди и няма нормативна равност. 

б) Повреди по настилката. Повредите на пътната настилка са възникнали от 
въздействието на превозните средства и природните фактори. По повърхността на 
настилката на улиците са установени дупки, кръпки, пукнатини, а на определени участъци 
липса на асфалтово покритие. Над 80% от настилката е повредена.  

При оценката е установено, че голяма част от съществуващата настилка е 
компрометирана. Повърхността е деформирана и силно ерозирала, със слягания на места и 
с много променливи напречни наклони. Има повърхностно напукани участъци. 

Констатира се, че общата площ на засегнатите участъци по горепосочените улици е 
в размер на 470 м². 

В резултат на така установеното експлоатационно състояние на Ул. „ Александър 
Стамболийски“, ул. „Пеню Пенев“, ул. „Христо Ботев“, ул. „Никола Вапцаров“, ул. 
„Васил Левски“, ул. „Баниски Лом“, ул. „Дунав“, ул. „Рила“, ул. „Стара планина“, ул. 
„Преслав“ в с. Чилнов, Община Две могили следва, че е необходим неотложен текущ 
ремонт на същите, свързан с отстраняването на локални повреди вследствие нормалната 
експлоатация на пътя и на повреди по пътната настилка, с които не се променят 
конструкцията и техническите характеристики на платното за движение. Същевременно 
община Две могили не може да осигури финансирането на ремонта от друг източник на 
средства. 

Предвид невъзможността на общината да задели финансов ресурс за текущ ремонт 
от собствени средства предлагам да заменим обект „Основен ремонт сграда Кметство 
Чилнов “ с. Чилнов ” с обект „Текущ ремонт на улична мрежа в с.Чилнов“.  

За направените промени прилагам справка по чл. 88 от Закона държавния бюджет 
на Република България за 2019 г. за трансформиране на средства от целева субсидия за 
капиталови разходи – приложение № 11. 

Становището на първа комисия е предложения ни проект на решение да бъде 
приет. 

Разисквания по четиринадесета точка нямаше. 
 

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

241/15.07.2019 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 
 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 26.07.2019 година  
 

Относно: Даване на съгласие за предложение за трансформиране на част от 

целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 50 от ЗДБРБ за 2019 г. в целеви 

трансфер за финансиране на разходите за неотложени текущи ремонти на общинска 

пътна мрежа и улична мрежа на основание чл. 88 от ЗДБРБ 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 +   



 31

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 четиринадесета точка от дневния ред, Общинският съвет, на основание чл. 
21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация и чл. 88 от Закона държавния бюджет на Република 
България за 2019 г. и Докладна записка с вх. № 241 от 15.07.2019 г. след проведено 
поименно гласуване със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 
(нула) гласа „Въздържал се”, прие 

 

РЕШЕНИЕ 
№ 1051 

 

1. Дава съгласие кметът на Община Две могили да направи предложение до министъра на 
финансите за трансформиране на средствата от целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 50 
от ЗДБРБ за 2019 г. в размер на 17 000 лв. в целеви трансфер за финансиране на разходите на 
общината за извършване на неотложни текущи ремонти на общинската пътна мрежа и уличната 
мрежа като: 

- намалява финансирането на капиталови разходи на обект „Основен ремонт сграда 
Кметство Чилнов “ с. Чилнов ””, параграф 51-00 „Основен ремонт”, функция 01 „Общи 
държавни служби ” в размер на 17 000 лв. 

- увеличава финансирането за текущ ремонт с трансформираната целева субсидия за 
капиталови разходи, както следва: 

„Текущ ремонт на улична мрежа в с.Чилнов 17 000 

ОБЩО 17 000 

 2. Упълномощава Кмета на Община Две могили да внесе предложение в 
Министерството на финансите за трансформиране на средствата в рамките на бюджетните 
взаимоотношения на общината с централния бюджет, в съответствие с процедурните 
изисквания, свързани с разпоредбата на чл. 88 от ЗДБРБ за 2019 г. 

Приложение: Справка по чл. 88 от Закона държавния бюджет на Република 
България за 2019 г. за трансформиране на средства от целева субсидия за капиталови 
разходи – приложение № 11. 
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 Петнадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 242/15.07.2019 г., относно: 

Промени по бюджета на Община Две могили към 01.08.2019 г. и актуализация на плана за 
капиталовите разходи за 2019 година. 

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

Постъпила е докладна записка от директора на Общинско предприятие 
„Обществено хранене” за корекция на бюджета. Налага се да се извърши основен ремонт 
на климатичната инсталация в кухненския блок. Поисканата промяна ще бъде отразена в 
инвестиционната програма на общината. Необходимите средства в размер на 2 000 лв. ще 
се осигурят от преструктуриране на разходите в дейност „Домашен социален патронаж”. 

Промените ще са както следва: 
- Намаляване на параграф 10-11 с 2 000 лв.  
- Увеличаване на параграф 51-00 с 2 000 лв. 
Предлагам да се извърши корекция в инвестиционната програма на общината, като 

разкрие нов обект „Основен ремонт на климатичната инсталация в кухненски блок на ОП 
„Обществено хранене 

Всички корекции са представени в табличен вид, поради което становището на 
комисията е предложеният ни проект на решение да бъде приет. 

В разискванията по петнадесета точка участие взеха: 
1. Светлана Цветанова – Общински съветник: 
Уважаеми г-н Председател, искам да ви уведомя, че по тази точка от дневния ред 

няма да взема участие в гласуването. 
 

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

242/15.07.2019 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 
 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 26.07.2019 година  
 

Относно: Промени по бюджета на Община Две могили към 01.08.2019 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  +   

9. Мехмед Селманов Чолаков +   
10. Николай Христов Христов +   

11. Румен Манолов Марков +   
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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: 16   

 

 

По петнадесета 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. 
№ 242 от 15.07.2019 г. след проведено поименно гласуване с 16 (шестнадесет) гласа 
„За”, 0 (нула) гласа „Против”, 0 (нула) гласа „Въздържал се” и 1 (един) „Негласувал” 
– Светлана Йорданова Цветанова, прие 

 

РЕШЕНИЕ 
№ 1052 

 

1. Променя бюджета на община Две могили към 01.08.2019 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 01.08.2019 г.  
 

 Шестнадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 244/16.07.2019 г., относно: 

Информация за дейността на Кмета на Кметство село Острица за периода 01.10.2018 г. до 
30.06.2019 г. и проблемите, които стоят пред него. 

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

На вниманието на Общинския съвет е предоставена информация за дейността на 
кмета на Кметство село Острица за периода от 01.10.2018 до 30.06.2019 год. 
 В нея се посочва, че към 30.09.2018 г. жителите с постоянен адрес са 183 души, а с 
настоящ адрес са 240. За отчетният период е родено едно дете, а са починали 12 души.   

Бюджетът на Кметството за 2019 г. е в размер на 69 354 лв., а изпълнението към 
30.06.2019 г. е в размер на 33 322 лв. 
 В табличен вид са дадени броя на административните услуги, които са 
предоставени на гражданите. 

Посочено е още, че състоянието на пътната мрежа не е добро. Очаква се да бъдат 
ремонтирани улиците „Васил Коларов” и „Плиска”. 



 34

В селото има разположени 50 броя контейнери тип „Бобър” плюс 10 бр. за хартия и 
пластмаса, които се обслужват от Общината.Посочва се, че проблемите при 
сметосъбирането всяка година са едни и същи.  

Личен лекар на  населението е д-р Брайков, който е с присъствен ден всеки петък, а 
всеки работен ден в здравния пункт е медицински фелдшер Румяна Рускова.  

Самотни и социално слаби хора са потребители Домашния социален патронаж. 
Отделно 4 човека обществена трапезария. В Кметството има 3 асистенти по програмата за 
хора с увреждания. 

12 ученика се извозват с училищен автобус до учебните заведения в гр. Две 
могили, най-малките деца –2 брой до филиала на ДГ „Кирил и Методий” в село Кацелово. 
В Информацията е обърнато внимание на честите аварии, които са водели до спирането на 
тока. Посочено е, че уличното осветление се нуждае от ремонт, но там е нужно съдействие 
от Енерго-про. 
 ВиК мрежата е в задоволително състояние, въпреки честите аварии по трасетата.  

На територията на Кметството работи един магазин за хранителни стоки и един 
ресторант.  

Земите на селото се обработват главно от двама арендатори. 
В заключение, кмета на Кметството посочва, че за него периода, който отчита е 

най-лошия през неговата дългогодишна работа като кмет на населоното място.  
Втора комисия, на свое заседание, проведено на 19.07.2019 г. разгледа 

предоставеният Отчет. 
Становището на Комисията е, той да бъде приет във вида в който ни се предлага. 
В разискванията по шестнадесета точка участие взеха: 
1. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 
Мислех да не вземам участие, но не мога да остана безучастен по повод на това, което 

каза в заключение г-н Георгиев, а именно: цитирам „За мен периода, който отчитам е най 
лошия през моето дългогодишно кметуване…”. 

Преди време четох една книга, в която пишеше, че минуджърът става лидер, тогава 
когато неговите подчинени започнат да знаят повече от него. 

За тези 4 години, като Кмет се явявам и като мениджър и в моя екип включвам не само 
заместниците ми, не само секретаря на Общината и директорите на дирекции, включвам и 
началниците на отделите, цялата администрация, както и кметовете по населените места и 
Общинския съвет. 

Искам само да кажа, че проблемите, които се посочват в информацията не са от 
последните 3 години, а от много години назад. 

Това, което се казва не се отнася само за мен, а и за самия Кмет на село Острица, а 
според мен той си върши съвестно работата без оплаквания и т.н. С това изречение, обаче 
той обезличава и своята собствена работа. 

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

244/16.07.2019 г. е явно, моля гласувайте. 
 

След приключване на разискванията по шестнадесета точка от дневния ред, 
Общинският съвет, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от 
Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, във връзка с Решение 
№ 900 по Протокол № 46/28.12.2018 г. и Докладна записка с вх. № 244 от 16.07.2019 г. 



 35

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

 

РЕШЕНИЕ 
№ 1053 

 

1. Приема за сведение Информация за дейността на Кмета на Кметство село 
Острица за периода 01.10.2018 г. до 30.06.2019 г. и проблемите, които стоят пред него. 

Приложение: Информация за дейността на Кмета на Кметство село Острица за 
периода 01.10.2018 г. до 30.06.2019 г. и проблемите, които стоят пред него. 
 

 Седемнадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 245/16.07.2019 г., относно: 

Изграждане на изкуствена неравност по ул. „Дунав“ в с. Батишница. 
По нея докладва:  
1. Галя Додева – председател на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

На 03.06.2019 г. е проведено заседание на Постоянно действащата общинска 
комисия по „Организация и безопасност на движение по пътищата на Община Две 
могили“. С оглед създаване безопасни условия за движение на пътно превозните средства 
и пешеходци по ул. „Дунав“ в с. Батишница по посока на движението от гр. Две могили 
към селото (преди входа на ППК „Успех“), комисията е взела решение да бъде изградена 
изкуствена неравност на пътното платно за ограничаване на скоростта на движение на 
превозните средства. 
 В деловодството на общината е постъпило заявление от председателя на ППК 
„Успех“ с. Батишница, с което ни информира, че възнамеряват да финансират 
проектирането и изграждането на изкуствена неравност по улица „Дунав“ № 2 в с. 
Батишница. 

Комисията по „Териториално устройство и строителство, местно самоуправление и 
нормативна уредба” разгледа на свое заседание предложението и предлага в основанията 
за приемане на решението да се направят някои допълнения и да добият вида: 

„Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 2 от 
Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация, чл. 2, т. 2, чл. 3, ал. 2 и чл. 8, ал. 1, т. 1 
и т. 4 от Наредба № РД-02-20-10 от 5.07.2012 г. за условията за изграждане или монтиране 
върху платното за движение на изкуствени неравности и на други средства за 
ограничаване на скоростта на движение и изискванията към тях във връзка с § 7, ал. 1, т. 4 
от Преходните и Заключителни разпоредби на ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от ЗОС”. 

Освен това, т. 1 от решението следва да добие вида: 
„1. Дава съгласие за изграждане на изкуствена неравност по ул. „Дунав“ по посока 

на движението от гр. Две могили към с. Бъзовец при № 2 – в началото на селото преди 
входа на ППК „Успех“ в с. Батишница, като разходите за проектиране и изграждане 
(СМР) да са за сметка на ППК „Успех“ с. Батишница.” 

С тези промени становището на комисията е предложеният ни проект на решение 
да бъде приет. 

В разискванията по седемнадесета точка участие взеха: 
1. Божидар борисов – Кмет на Общината: 
Съгласен съм с направените предложения от комисията. 



 36

 

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

245/16.07.2019 г. е явно, моля гласувайте. 
 

По седемнадесета 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, 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. 2, т. 2, чл. 3, ал. 2 и чл. 8, ал. 1, т. 1 и т. 4 от Наредба № РД-02-20-
10 от 5.07.2012 г. за условията за изграждане или монтиране върху платното за 
движение на изкуствени неравности и на други средства за ограничаване на 
скоростта на движение и изискванията към тях във връзка с § 7, ал. 1, т. 4 от 
Преходните и Заключителни разпоредби на ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от ЗОС и Докладна 
записка с вх. № 245 от 16.07.2019 г. след проведено явно гласуване със 17 
(седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, 
прие 

 

РЕШЕНИЕ 
№ 1054 

 

1. Дава съгласие за изграждане на изкуствена неравност по ул. „Дунав“ по посока 
на движението от гр. Две могили към с. Бъзовец при № 2 – в началото на селото преди 
входа на ППК „Успех“ в с. Батишница, като разходите за проектиране и изграждане 
(СМР) да са за сметка на ППК „Успех“ с. Батишница. 

2. Възлага на кмета на Община Две могили да предприеме необходимите действия 
за изпълнение решението на Общинския съвет. 
 

 Осемнадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Светлозар Донев с вх. № 246/16.07.2019 г., относно: 

Информация за резултатите от дейността на ПГСС „К.А.Тимирязев”, град Две могили 
през 2018/2019 учебна година и проблемите, които стоят пред него. 

По нея докладва:  
1. Стоян Гецов – член на Комисията по „Образование, култура вероизповедания, 

символика, младежта, спорта и туризма”: 

Комисията по „Образование, култура вероизповедания, символика, младежта, 
спорта и туризма” разгледа на свое заседание представената информация за резултатите от 
дейността на ПГСС „К. А. Тимирязев” – град Две могили за учебната 2018/2019 г. 

Информацията е много подробно и добре представена, като в нея са залегнати 
основните проблеми на гимназията. Становището на комисията е инфармацията да бъде 
приета в представения и вид. 

Разисквания по осемнадесета точка нямаше. 
 

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

246/16.07.2019 г. е явно, моля гласувайте. 
 

По осемнадесета точка от дневния ред, Общинският съвет, на основание чл. 
21, ал. 1, т. 23 и 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 
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общинската администрация и във връзка с Решение № 900 по Протокол № 
46/28.12.2018 г. и Докладна записка с вх. № 246 от 16.07.2019 г. след проведено явно 
гласуване със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 
„Въздържал се”, прие 

 

РЕШЕНИЕ 
№ 1055 

 

1. Приема Информация за резултатите от дейността на ПГСС „К.А.Тимирязев” – 
град Две могили през учебната 2018/2019 година. 

Приложение: Информация за резултатите от дейността на ПГСС „К.А.Тимирязев” 
– град Две могили през учебната 2018/2019 година. 
 

 Деветнадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Светлозар Донев с вх. № 248/17.07.2019 г., относно: 

Определяне на кандидати за съдебни заседатили към Окръжен съд – Русе. 
По нея докладва:  
1. Ивайло Иванов – член на Временната комиссия по „Избора на съдебни 

заседатели за Окръжен съд – Русе”: 

Със свое Решение № 1026 по Протокол № 52/28.06.2019 г. избрахме Временна 
комисия, която да направи съответните предложения за съдебни заседатели за 
четиригодишен мандат в Окръжен съд град Русе, считано от 01.01.2020 г., които след 
решение на Общинския съвет да представим пред Апелативен съд – Велико Търново.   

Нашата комисия извърши необходимата работа, в резултат на което към 12.07.2019 
г. постъпиха три заявления. Същите отговарят на изискванията на закона, поради което 
предлагаме и трите да бъдат предложени и избрани за съдебен заседател. Предложенията 
са описани в Приложение 1 към докладната записка. 

В разискванията по деветнадесета точка участие взеха: 
1. Светлозар Донев – Общински съветник: 
Уважаеми г-н Председател, искам да Ви уведомя, че по тази точка от дневния ред 

аз няма да взема участие в гласуването, тъй като навлизам в комфликт на интереси, 
спрямо единия от посочените кандидати. 

 

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

248/17.07.2019 г. е явно, моля гласувайте. 
 

След приключване на разискванията по деветнадесета точка от дневния ред, 
Общинският съвет, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 
Правилник № за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии 
и взаимодействието му с общинската администрация, във връзка с чл. 68 от Закона 
за съдебната власт във връзка с чл. 2, ал. 2 от Наредба № 1 от 03.02.2011 г. за 
съдебните заседатели, писмо с изх. № 1405/31.05.2019 година от Административния 
ръководител – председател на Апелативен съд – Велико Търново, наше Решение № 
1026 по Протокол № 52/28.06.2019 г. и Докладна записка с вх. № 248 от 17.07.2019 г. 
след проведено явно гласуване с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа 
„Против”, 0 (нула) гласа „Въздържал се” и 1 (един) „Негласувал” – Светлозар 
Милчев Донев, прие 
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РЕШЕНИЕ 
№ 1056 

 

1. Предлага на Общото събрание на съдиите от Апелативен съд – Велико Търново 
да обсъдят кандидатурите за съдебен заседател за Окръжен съд – Русе от района на 
Общински съвет – Две могили, посочени в Приложение № 1 към Решението. 

2. В седемдневен срок от 26.07.2019 г., настоящото Решение да се изпрати на Кмета 
на Община Две могили и Областния управител на Област Русе. 

3. В срок до 10.08.2019 г. Председателят на Общинския съвет да изпрати препис от 
настоящото решение до Административния ръководител – председател на Апелативен съд 
– Велико Търново заедно с изискуемите документи.  
 

 Двадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 249/17.07.2019 г., относно: 

Продажба на поземлени имоти частна общинска собственост – „Лозя” находящи се в 
местността „Увата”, в землището на град Две могили. 

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

животновъдство и гори”: 

Комисията по „Земеделие, животновъдство и гори” разгледа на свое заседание 
настоящата докладна записка за продажба на 170 броя поземлени имоти, собственост на 
Общината с НТП „Лозе”, с обща площ 92,369 дка, находящи се в местността „Увата”, в 
землището на град Две могили. Постъпило заявление за изявяване желание за закупуване 
вкупом всички 170 броя поземлени имоти частна общинска собственост, с начин на 
трайно ползване „Лозе”, находящи се в местността „Увата” по КККР на град Две могили. 

Имотите се намират на вход-изход на гр. Две могили и в момента са пустеещи. 
Видно и от Таблица № 1 те са маломерни (под 1 дка), поради което няма желаещи за 
тяхното наемане под аренда.  

Към момента Общината не разполага с необходимия финансов ресурс за тяхната 
поддръжка, което налага те да бъдат продадени вкупом. 

Становището на комисията е предложеният ни проект на решение да бъде приет. 
 

Разисквания по двадесета точка нямаше. 
 

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

249/17.07.2019 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 
 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 26.07.2019 година  
 

Относно: Продажба на поземлени имоти частна общинска собственост – „Лозя” 

находящи се в местността „Увата”, в землището на град Две могили. 

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

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 
СЕ” 

1. Айдън Сабриев Карамехмедов +   
2. Байчо Петров Георгиев +   
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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 двадесета точка от дневния ред, Общинският съвет, на основание чл. 21, 
ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация във връзка с чл. 3, ал. 2, т. 2 от Правилник № 1 за 
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация, чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от 
Закона за общинската собственост, чл. 37, ал. 1 и чл. 51, т. 1 от Наредба № 7 за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в 
Община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 249 от 17.07.2019 г. след 
проведено поименно гласуване със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа 
„Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 

 

РЕШЕНИЕ 
№ 1057 

 

1. Дава съгласие да бъдат продадени вкупом след провеждане на публичен търг с 
явно наддаване, а именно: 170 броя поземлени имоти частна общинска собственост с НТП 
„Лозе”, находящи се в местността „Увата”, в землището на в град Две могили, както 
следва: 

№  № на акт 
Вид  

собственост 
Категория 

ПИ с 
идентификатор 

Обща 
площ, кв. 

м. 

Пазарна 
оценка 

1. 3847/31.01.2018 г. частна III 20184.99.29 565 290,00 

2. 3848/31.01.2018 г. частна III 20184.99.30 566 291,00 

3. 3849/31.01.2018 г. частна III 20184.99.38 644 331,00 

4. 3850/06.02.2018 г. частна III 20184.99.66 807 415,00 

5. 3851/06.02.2018 г. частна III 20184.99.67 805 414,00 

6. 3852/06.02.2018 г. частна III 20184.99.69 805 414,00 

7. 3853/06.02.2018 г. частна III 20184.99.70 806 414,00 

8. 3854/06.02.2018 г. частна III 20184.99.71 806 414,00 

9. 3855/06.02.2018 г. частна III 20184.99.72 806 414,00 

10. 3856/06.02.2018 г. частна III 20184.99.81 659 339,00 

11. 3857/06.02.2018 г. частна III 20184.99.82 767 394,00 
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12. 385806.02.2018 г. частна III 20184.99.83 777 399,00 

13. 3859/06.02.2018 г. частна III 20184.99.90 750 386,00 

14. 3860/13.02.2018 г. частна III 20184.99.92 742 381,00 

15. 3861/14.02.2018 г. частна III 20184.99.95 487 250,00 

16. 3862/14.02.2018 г. частна III 20184.99.96 1210 622,00 

17. 3863/14.02.2018 г. частна III 20184.99.97 720 370,00 

18. 3864/14.02.2018 г. частна III 20184.99.99 713 366,00 

19. 3865/14.02.2018 г. частна III 20184.99.100 708 364,00 

20. 3866/14.02.2018 г. частна III 20184.99.101 704 362,00 

21. 3867/14.02.2018 г. частна III 20184.99.102 701 360,00 

22. 3868/14.02.2018 г. частна VI 20184.99.107 906 452,00 

23. 3869/14.02.2018 г. частна VI 20184.99.108 900 449,00 

24. 3870/14.02.2018 г. частна VI 20184.99.109 669 334,00 

25. 3871/14.02.2018 г. частна VI 20184.99.111 662 330,00 

26. 3872/20.02.2018 г. частна III 20184.99.121 818 420,00 

27. 3873/22.02.2018 г. частна III 20184.99.122 815 419,00 

28. 3874/22.02.2018 г. частна III 20184.99.123 814 418,00 

29. 3875/22.02.2018 г. частна III 20184.99.126 758 390,00 

30. 3876/22.02.2018 г. частна III 20184.99.128 760 391,00 

31. 3877/22.02.2018 г. частна III 20184.99.131 765 393,00 

32. 3878/22.02.2018 г. частна III 20184.99.134 771 396,00 

33. 3879/22.02.2018 г. частна III 20184.99.144 804 413,00 

34. 3880/22.02.2018 г. частна III 20184.99.145 1171 602,00 

35. 3881/22.02.2018 г. частна III 20184.99.146 990 509,00 

36. 3882/22.02.2018 г. частна III 20184.99.149 312 160,00 

37. 3883/23.02.2018 г. частна III 20184.99.153 376 193,00 

38. 3884/23.02.2018 г. частна III 20184.99.156 399 205,00 

39. 3885/23.02.2018 г. частна III 20184.99.159 422 217,00 

40. 3886/23.02.2018 г. частна III 20184.99.160 430 221,00 

41. 3887/23.02.2018 г. частна III 20184.99.161 436 224,00 

42. 3888/23.02.2018 г. частна III 20184.99.162 443 228,00 

43. 3889/23.02.2018 г. частна III 20184.99.166 479 246,00 

44. 3890/23.02.2018 г. частна III 20184.99.167 469 241,00 

45. 3891/23.02.2018 г. частна III 20184.99.168 488 251,00 

46. 3892/23.02.2018 г. частна III 20184.99.171 515 265,00 

47. 3893/26.02.2018 г. частна III 20184.99.176 493 253,00 

48. 3894/26.02.2018 г. частна III 20184.99.177 492 253,00 

49. 3895/26.02.2018 г. частна III 20184.99.181 491 252,00 

50. 3896/26.02.2018 г. частна III 20184.99.182 490 252,00 

51. 3897/26.02.2018 г. частна III 20184.99.183 489 251,00 

52. 3898/26.02.2018 г. частна III 20184.99.184 490 252,00 

53. 3899/26.02.2018 г. частна III 20184.99.190 487 250,00 

54. 3900/26.02.2018 г. частна III 20184.99.191 325 167,00 

55. 3901/26.02.2018 г. частна III 20184.99.197 625 321,00 

56. 3902/27.02.2018 г. частна III 20184.99.198 624 321,00 

57. 3903/28.02.2018 г. частна III 20184.99.200 623 320,00 

58. 3904/28.02.2018 г. частна III 20184.99.201 623 320,00 

59. 3905/28.02.2018 г. частна III 20184.99.202 621 319,00 
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60. 3906/28.02.2018 г. частна VI 20184.99.205 621 310,00 

61. 3907/28.02.2018 г. частна VI 20184.99.207 619 309,00 

62. 3908/28.02.2018 г. частна III 20184.99.212 503 259,00 

63. 3909/28.02.2018 г. частна III 20184.99.213 380 195,00 

64. 3910/28.02.2018 г. частна III 20184.99.214 380 194,00 

65. 3911/28.02.2018 г. частна III 20184.99.215 381 196,00 

66. 3912/28.02.2018 г. частна III 20184.99.216 381 196,00 

67. 3913/28.02.2018 г. частна VI 20184.99.217 381 190,00 

68. 3914/01.03.2018 г. частна VI 20184.99.218 382 191,00 

69. 3915/01.03.2018 г. частна VI 20184.99.219 382 191,00 

70. 3916/01.03.2018 г. частна VI 20184.99.221 382 191,00 

71. 3917/01.03.2018 г. частна VI 20184.99.223 383 191,00 

72. 3918/01.03.2018 г. частна VI 20184.99.224 383 191,00 

73. 3919/01.03.2018 г. частна VI 20184.99.225 384 192,00 

74. 3920/01.03.2018 г. частна VI 20184.99.226 384 192,00 

75. 3921/01.03.2018 г. частна VI 20184.99.227 384 192,00 

76. 3922/01.03.2018 г. частна VI 20184.99.230 391 195,00 

77. 3923/01.03.2018 г. частна VI 20184.99.232 390 195,00 

78. 3924/14.03.2018 г. частна VI 20184.99.233 390 195,00 

79. 3925/14.03.2018 г. частна VI 20184.99.235 389 194,00 

80. 3926/14.03.2018 г. частна VI 20184.99.236 389 194,00 

81. 3927/14.03.2018 г. частна VI 20184.99.237 389 194,00 

82. 3928/14.03.2018 г. частна VI 20184.99.238 388 194,00 

83. 3929/14.03.2018 г. частна VI 20184.99.239 388 194,00 

84. 3930/14.03.2018 г. частна VI 20184.99.240 388 194,00 

85. 3931/14.03.2018 г. частна VI 20184.99.241 387 193,00 

86. 3932/14.03.2018 г. частна VI 20184.99.243 387 193,00 

87. 3933/14.03.2018 г. частна VI 20184.99.246 334 167,00 

88. 3934/14.03.2018 г. частна VI 20184.99.247 340 170,00 

89. 3935/14.03.2018 г. частна VI 20184.99.248 347 173,00 

90 3936/14.03.2018 г. частна VI 20184.99.249 354 177,00 

91. 3937/15.03.2018 г. частна VI 20184.99.251 367 183,00 

92. 3938/16.03.2018 г. частна VI 20184.99.253 381 190,00 

93. 3939/16.03.2018 г. частна VI 20184.99.254 386 193,00 

94. 3940/16.03.2018 г. частна VI 20184.99.256 400 200,00 

95. 3941/16.03.2018 г. частна VI 20184.99.261 611 305,00 

96. 3942/16.03.2018 г. частна VI 20184.99.263 502 251,00 

97. 3943/16.03.2018 г. частна VI 20184.99.264 382 191,00 

98. 3944/16.03.2018 г. частна VI 20184.99.265 386 193,00 

99. 3945/16.03.2018 г. частна VI 20184.99.266 391 195,00 

100. 3946/16.03.2018 г. частна VI 20184.99.271 412 206,00 

101. 3947/16.03.2018 г. частна VI 20184.99.273 420 210,00 

102. 3948/16.03.2018 г. частна VI 20184.99.275 796 397,00 

103. 3950/27.03.2018 г. частна VI 20184.99.281 477 238,00 

104. 3951/27.03.2018 г. частна VI 201894.99.286 477 238,00 

105. 3952/27.03.2018 г. частна VI 20184.99.291 617 308,00 

106. 3953/27.03.2018 г. частна VI 20184.99.292 617 308,00 

107. 3954/27.03.2018 г. частна VI 20184.99.293 461 230,00 
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108. 3955/27.03.2018 г. частна VI 20184.99.294 462 231,00 

109. 3956/27.03.2018 г. частна VI 20184.99.295 463 231,00 

110. 3957/27.03.2018 г. частна VI 20184.99.301 459 229,00 

111. 3958/28.03.2018 г. частна VI 20184.99.307 459 229,00 

112. 3959/28.03.2018 г. частна VI 20184.99.312 474 237,00 

113. 3960/28.03.2018 г. частна VI 20184.99.313 474 237,00 

114. 3961/28.03.2018 г. частна VI 20184.99.315 474 237,00 

115. 3962/28.03.2018 г. частна VI 20184.99.316 473 236,00 

116. 3963/29.03.2018 г. частна VI 20184.99.317 473 236,00 

117. 3964/29.03.2018 г. частна VI 20184.99.318 473 236,00 

118. 3965/29.03.2018 г. частна VI 20184.99.322 596 297,00 

119. 3966/29.03.2018 г. частна VI 20184.99.323 2296 1146,00 

120. 3967/29.03.2018 г. частна VI 20184.99.326 526 262,00 

121. 3968/19.04.2018 г. частна VI 20184.99.330 481 240,00 

122. 3969/19.04.2018 г. частна VI 20184.99.331 472 236,00 

123. 3970/19.04.2018 г. частна VI 20184.99.332 483 241,00 

124. 3971/19.04.2018 г. частна VI 20184.99.349 468 234,00 

125. 3972/19.04.2018 г. частна VI 20184.99.351 467 233,00 

126. 3973/19.04.2018 г. частна VI 20184.99.353 469 234,00 

127. 3974/19.04.2018 г. частна VI 20184.99.356 470 235,00 

128. 3975/19.04.2018 г. частна VI 20184.99.359 470 235,00 

129. 3976/19.04.2018 г. частна VI 20184.99.365 452 226,00 

130. 3978/17.05.2018 г. частна VI 20184.99.366 456 228,00 

131. 3979/17.05.2018 г. частна VI 20184.99.367 460 230,00 

132. 3980/17.05.2018 г. частна VI 20184.99.368 464 232,00 

133. 3981/17.05.2018 г. частна VI 20184.99.372 480 240,00 

134. 3982/17.05.2018 г. частна VI 20184.99.373 322 161,00 

135. 3983/17.05.2018 г. частна VI 20184.99.377 458 229,00 

136. 3984/17.05.2018 г. частна VI 20184.99.379 474 237,00 

137. 3985/17.05.2018 г. частна VI 20184.99.381 986 492,00 

138. 3986/17.05.2018 г. частна VI 20184.99.387 543 271,00 

139. 3987/17.05.2018 г. частна VI 20184.99.388 551 275,00 

140. 3988/17.05.2018 г. частна VI 20184.99.398 805 402,00 

141. 3989/17.05.2018 г. частна VI 20184.99.399 404 202,00 

142. 3990/17.05.2018 г. частна VI 20184.99.415 390 195,00 

143 3991/17.05.2018 г. частна VI 20184.99.417 388 194,00 

144. 3992/17.05.2018 г. частна VI 20184.99.418 388 195,00 

145. 3993/18.05.2018 г. частна VI 20184.99.422 386 193,00 

146. 3994/18.05.2018 г. частна VI 20184.99.423 386 193,00 

147. 3995/18.05.2018 г. частна VI 20184.99.424 385 241,00 

148. 3996/18.05.2018 г. частна VI 20184.99.427 649 324,00 

149. 3997/21.05.2018 г. частна VI 20184.99.428 642 320,00 

150. 3998/21.05.2018 г. частна VI 20184.99.429 641 320,00 

151. 3999/21.05.2018 г. частна VI 20184.99.433 643 321,00 

152. 4000/21.05.2018 г. частна VI 20184.99.439 643 321,00 

153. 4001/21.05.2018 г. частна VI 20184.99.444 644 321,00 

154. 4002/21.05.2018 г. частна VI 20184.99.445 874 436,00 

155. 4003/21.05.2018 г. частна VI 20184.99.451 497 248,00 
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156. 4004/21.05.2018 г. частна III 20184.99.469 484 242,00 

157. 4005/21.05.2018 г. частна III 20184.99.471 482 241,00 

158. 4006/21.05.2018 г. частна III 20184.99.472 482 241,00 

159. 4007/21.05.2018 г. частна III 20184.99.473 482 248,00 

160. 4008/21.05.2018 г. частна VI 20184.99.479 480 240,00 

161. 4009/21.05.2018 г. частна VI 20184.99.482 479 239,00 

162. 4010/21.05.2018 г. частна VI 20184.99.483 479 239,00 

163. 4011/21.05.2018 г. частна III 20184.99.492 356 183,00 

164. 4012/22.05.2018 г. частна III 20184.99.496 397 204,00 

165. 4013/22.05.2018 г. частна III 20184.99.499 428 220,00 

166. 4014/22.05.2018 г. частна III 20184.99.507 417 214,00 

167. 4015/22.05.2018 г. частна III 20184.99.511 421 216,00 

168. 4016/22.05.2018 г. частна III 20184.99.512 424 218,00 

169. 4017/22.05.2018 г. частна VI 20184.99.525 619 309,00 

170. 4018/22.05.2018 г. частна VI 20184.99.532 409 204,00 

Обща стойност: 46 763,00 лева 

2. При данъчна оценка на поземлените имоти в размер на 20679,50 лв. (двадесет 
хиляди шестстотин седемдесет и девет лева и петдесет стотинки) и пазарни оценки с обща 
стойност 46 763,00 лв. (четиридесет и шест хиляди и седемстотин шестдесет и три лева и 
нула стотинки), съгласно доклада на лицензиран оценител, определя начална продажна 
цена в размер на 50 000,00 лв. (петдесет хиляди лева и нула стотинки). 

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

за: 
3.1. Изпълнение на решението по т. 1 и т. 2; 
3.2. Сключване на договор за покупко – продажба и вписването му в Публичния 

регистър на Община Две могили за разпоредителните сделки с имоти – частна общинска 
собственост. 

3.3. В тридневен срок от сключването на договора за покупко – продажба да се 
представи копие от същия в Общински съвет, съгласно чл. 44, ал. 1, т. 18 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация. 
 

 Двадесет и първа точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 250/17.07.2019 г., относно: 

Сключване на Споразумение за побратимяване между Община Две могили, Република 
България и град Кълъраш, окръг Кълъраш, Република Румъния. 

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

През 2010 година, след решение на Общински съвет Две могили е одобрено и 
подписано Споразумение за партньорство и сътрудничество между Община Две могили и 
град Кълъраш, Румъния. Срокът на договора е изтекъл, но общинските ръководства 
изразяват съгласие за продължаване на сътрудничеството в различни области на 
обществения живот. 

Ръководството на град Кълъраш, в лицето на кмета г-н Даниел Стефан Драгулин, 
заявяват своето желание за подновяване на договора за сътрудничество с нашата община 
и е получено писмено предложение и проект за споразумение между двете общини. 

Предложено ни е Решение: 
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Дава съгласие община Две могили да сключи Споразумение за побратимяване 
между община Две могили и град Кълъраш,Румъния за развитие на ползотворни 
двустранни връзки между двете администрации в различни области на дейност и 
изпълнение на бъдещата програма за сътрудничество. 

Докладната е разгледана от втора комисия и приема предложеното решение във 
вида, в който ни е предоставено. 

Разисквания по двадесет и първа точка нямаше. 
 

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

250/17.07.2019 г. е явно, моля гласувайте. 
 

По двадесет и първа точка от дневния ред, Общинският съвет, на основание 
чл. 21, ал 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл.3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация и Докладна записка с вх. № 250 от 17.07.2019 г. след 
проведено явно гласуване със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 
0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 

 

РЕШЕНИЕ 
№ 1058 

 

1. Дава съгласие Община Две могили да сключи Споразумение за побратимяване 
между Община Две могили, Република България и Град Кълъраш, Окръг Кълъраш, 
Република Румъния за развитие на ползотворни двустранни връзки между двете 
администрации в различни области на дейност и изпълнение на бъдещата програма за 
сътрудничество. 

2. Възлага на Кмета на Община Две могили да извърши необходимите действия по 
сключване на Споразумението за сътрудничество. 
 

 Двадесет и втора точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 251/17.07.2019 г., относно: 

Поставяне в с. Широково на паметна плоча и оръжейна система в памет на загиналите във 
войните жители на с. Широково. 

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

Инициативен комитет от жители на с. Широково са заявили своето желание за 
оформяне на монумент, състоящ се от вид оръжейна система и от паметна плоча, 
увековечаващи паметта на загиналите във войните жители на с. Широково. Паметната 
плоча ще бъде от бял мламо и надпис с черни букви „В памет на загиналите през 
Балканската и Междусъюзническата войни от с. Широково”. Оформянето на момумента 
ще се осъществи със средства и с труда на жители на с. Широково. Оръжейната система, 
след привеждане във функционална непригодност, ще бъде предоставена безвъзмездно от 
Министерство на отбраната. До паметинка ще води бетонна пътека с чемшири от двете 
страни.На проведена през м. юни среща от кмета на общината със жители на селото, няма 
противници на идеята за поставяне на съоръженията. Главният архитект на Общината е 
изработил схема за поставяне, която е неразделна част от настоящата докладна. 
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Докладната е разгледана от втора комисия и приема предложеното решение във вида в 
който ни е предоставено. 

Разисквания по двадесет и втора точка нямаше. 
 

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

251/17.07.2019 г. е явно, моля гласувайте. 
 

По двадесет и втора точка от дневния ред, Общинският съвет, на основание 
чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 3, ал. 1, т. 8 и ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за 
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация и чл. 62, ал. 8 от Закона за 
устройство на територията и чл. 11 от Наредба № 14 за изграждане и опазване на 
зелената система на територията на Община Две могили, Област Русе и Докладна 
записка с вх. № 251 от 17.07.2019 г. след проведено явно гласуване със 17 
(седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, 
прие 

 

РЕШЕНИЕ 
№ 1059 

 

 1. Дава съгласие да бъде поставена възпоменателна плоча и оръжейна система, 
приведена във функционална непригодност, между кв. 3, 7, 17 и 40 по плана на с. 
Широково, съгласно одобрена схема от главния архитект на общината, неразделна част от 
настоящото решение. 

 

 Двадесет и трета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Стефан Димитров с вх. № 252/18.07.2019 г., относно: 

Отпускане на средства за издаване на книга „Две могили „Мой живот и съдба”. 
По нея докладва:  
1. Айдън Карамехмедов – председател на Комисията по „Здравеопазване и 

социални дейности”: 

През 2019 година ще се навършат 50 години, откакто Две могили е обявен за град. 
В тази връзка будни граждани са положили труд за написването на очерк, който 
проследява икономическия живот, развитието на културата, здравеопазването, 
образованието и други на територията на Община Две могили в периода от 1969 г. – 2019 
г. Едната от книгите вече бе издадена и е ред да бъде издадена и втората книга, която в 
момента е в полуготов вид и ни е предоставена на чернови, за да се запознаем с нея.  

Книгата ще бъде издадена в тираж от 500 броя и от нас се иска да вземем участие 
за подпомагане на това дело, като за целта трябва да вземем решение за отпускане на 
средства. 

Комисията по „Здравеопазване и социални дейности” разгледа на свое заседание 
предложението и излезе със становище то да бъде прието. 

Разисквания по двадесет и трета точка нямаше. 
 

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

252/18.07.2019 г. е явно, моля гласувайте. 
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По двадесет и трета точка от дневния ред, Общинският съвет, на основание 
чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация и Докладна записка с вх. № 252 от 18.07.2019 г. след 
проведено явно гласуване със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 
0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 

 

РЕШЕНИЕ 
№ 1060 

 

1. Дава съгласие да бъдат отпуснати 800 /осемстотин/ лева за издаване на книга 
„Две могили „Мой живот и съдба” от Сдружение наследство с Председател Кунка 
Добришева. 

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

 Двадесет и четвърта точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 253/18.07.2019 г., относно: 

Информация за резултатите от дейността на Кметския наместник на село Пепелина 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 Кметския наместник на село Пепелина през последната 
година и проблемите, които стоят пред него и излезе със становище тя да бъде приета във 
представения и вид. 

Разисквания по двадесет и четвърта точка нямаше. 
 

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

253/18.07.2019 г. е явно, моля гласувайте. 
 

По двадесет и 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. № 253 от 18.07.2019 г. след 
проведено явно гласуване със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 
0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 

 

РЕШЕНИЕ 
№ 1061 

 

1. Приема за сведение Информация за резултатите от дейността на Кметския 
наместник на село Пепелина през последната година и проблемите, които стоят пред него. 

Приложение: Информация за резултатите от дейността на Кметския наместник на 
село Пепелина през последната година и проблемите, които стоят пред него. 
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 Двадесет и пета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 254/18.07.2019 г., относно: 

Одобряване на Анекс към Споразумение между кандидат и партньор по проект 
„Интегриране на уязвими групи на територията на Община Две могили”, по процедура 
BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. 
Интегрирани мерки за подобряване достъпа дo образование“ – Компонент 1 и ДБФП № 
BG05M9OP001-2.018-0034-2014BG05M2OP001-C01. 

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

На 28.05.2018 г. във връзка с изпълнението на проект „Интегриране на уязвими 
групи на територията на Община Две могили”, по процедура BG05M9OP001-2.018 
„Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за 
подобряване достъпа дo образование“ – Компонент 1 и ДБФП № BG05M9OP001-2.018-
0034-2014BG05M2OP001-C01 бе сключено Споразумение между Община Две могили и 
партньорите по проекта. 

След проведена проверка на 21.06.2019 г. на място в Общината от УО на ОП НОИР е 
констатирана допусната техническа грешка в член 1 от споразумението.  

Тъй като Споразумението за партньорство и формулярът за кандидатстване са 
неразделна част от Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 
BG05M9OP001-2.018-0034-2014BG05M2OP001-C01, и предвид отговорността на 
Кандидата за разпределението на средствата по бюджета на кандидата и на партньорите 
по проекта съгласно Договора за БФП и Насоките за кандидатстване в съответствие с 
предвиденото участие на партньорите в изпълнението на дейностите по проекта и 
съобразно одобрения за тези дейности бюджет, страните по споразумението се съгласяват 
съдържанието му да бъде изменено и допълнено, както следва: 

 „1. В края на чл.1 се добавя текста: 
„Партньор 3 се задължава да предоставя на Кандидата ежемесечни отчети за 

изпълнената дейност 2, придружени с доказателства за проведените мероприятия и 
разчетно-платежни ведомости и изискуеми документи съгласно ръководството, 
приоритетни оси 2 и 3, както и допълнителни документи изискани от УО. 

Финансовите отношения между Кандидата и Партньор 3 се уреждат чрез 
ежемесечно осигуряване на субсидия от Кандидата на Партньор 3 на база действително 
извършените и отчетени дейности по проекта и начислените възнаграждения и 
осигурителни вноски, свързани с тях. Субсидията се разходва от Партньор 3 за 
изпълнение на Дейност 2 и след извършване на разходите Партньор 3 предоставя на 
Кандидата съответните разходоправдателни документи, удостоверяващи реалното им 
извършване.“  

2. Страните се съгласяват, че разпоредбите на настоящия анекс намират приложение 
и спрямо извършените дейности и разходи по проекта до датата на подписването на 
анекса.” 

Участието на общината в настоящото Споразумение следва да бъде съобразено с 
разпоредбите на чл. 61 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 
където е определено, че “общинското сътрудничество се осъществява на основата на 
подписано споразумение за сътрудничество, което се одобрява от съответните общински 
съвети и първостепенни разпоредители с бюджет – когато страна е второстепенен 
разпоредител с бюджет по държавния бюджет”. 
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Комисията по „Бюджет и финанси” разгледа на свое заседание представения анекс и 
излезе със становище той да бъде приет. 

Разисквания по двадесет и пета точка нямаше. 
 

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

254/18.07.2019 г. е явно, моля гласувайте. 
 

По двадесет и пета точка от дневния ред, Общинският съвет, на основание чл. 
21, ал.1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3, чл. 61, ал. 1 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за 
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с вх. № 254 
от 18.07.2019 г. след проведено явно гласуване със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 
(нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 

 

РЕШЕНИЕ 
№ 1062 

 

1. Одобрява Анекс към Споразумение между община Две могили и партньорите ДГ 
„Св.Св. Кирил и Методий” град Две могили; ДГ „Първи юни” село Баниска; Фондация 
„Устойчиво развитие Русе” град Русе; Сдружение „Карпе Дием” град София и Сдружение 
„Инициативи обединена Европа” град София по проект „Интегриране на уязвими групи на 
територията на Община Две могили”, по процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-
икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа 
дo образование“ – Компонент 1 и ДБФП № BG05M9OP001-2.018-0034-
2014BG05M2OP001-C01. 
 2. Упълномощава Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите 
действия за изпълнение на решението. 
 Приложение: Анекс към Споразумение между кандидат и партньор по проект 

„Интегриране на уязвими групи на територията на Община Две могили”, по процедура 

BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. 

Интегрирани мерки за подобряване достъпа дo образование“ – Компонент 1 и ДБФП № 

BG05M9OP001-2.018-0034-2014BG05M2OP001-C01. 
 

 Двадесет и шеста точка от дневния ред: 
Изказвания, питания, становища и предложения от граждани. 
1. Кремена Любенова – гражданин: 
Уважаеми г-н Председател, Уважаеми г-н Кмет на Община, Уважаеми Общински 

съветници, аз държа да Ви покажа тази книга, на корицата на която е илюстриран символа 
на града ни. И днес като влязох в Общината очаквах на входа да видя точно този символ. 

Тази книга беше представена на 17.05.2019 година, на което присъстваха не малко 
хора. Благодаря на всички съветници, които уважиха с присъствието си мероприятието, но 
от ръководството на Общината не забелязах никого. Предварително искам да се извиня на 
Кмета на Общината ако наистина е пратил свой представител, но вероятно е изпратил 
неподходящ човек, защото аз поне не чух от Общината да има поздравителен адрес към 
представянето на книгата. 

Една народна мъдрост гласи, че „Един народ е безсмъртен тогава, когато помни и 
пази своята история” и може би точно и това беше и мотивът на г-н Петър Петров да 
напише тази книга. 
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Това, което се постара да направи г-н Петър Петров беше „преходът”. 
Не е необходимо един човек да бъде родин в Две могили, за да се чувства 

двемогилчанин, не е нужно да сменя политическата си принадлежност, за да бъде познат и 
да бъде уважаван сред обществото. 

Именно това ме накара да дойда днес и да помоля по Наредба № 8 да решите по 
какъв начин, дали с извънредна докладна записка или ако прецените, че по този начин не 
може да се случи аз ще инициирам с минимум 200 подписа от граждани от Общината, а 
това е проблем, който няма да срещнем, ще внеса предложение за почетно звание на г-н 
Петър Петров. 

Това е уважение от ръководството на Общината. Днес приехте решение за 
издаването на още една книга, която ще намери същото място като тази на г-н Петър 
Петров, макар че аз никъде не я видях по коридорите на Общината, където са всички 
звания и всички получени награди от общината. 

Добре позната ни е неговата гражданска позиция и бих казала, че е допринесъл 
доста през годините, в които живее в Две могили – беше 4 години председател на 
законодателната ни власт; беше 4 години директор на Дирекция „Регионално развитие”; 
създател е на Клуб на офицерите и сержантите от запаса и резерва; създател и на дамския 
клуб към клуба на офицерите и сержантите от резерва; създател е на лятна академия, в 
която членуват не малко деца от средното ни училище и неговите професионални 
човешки качества са видни и неоспорими. За мен това е един своеобразен атестат за 
неговите професионални качества и мисля, че ние като граждани му дължим това почетно 
звание. 

Освен това, искам да кажа, че доста активно следя всички заседания на Общинския 
съвет през 4-те години от мандата, много неща се казват за предходните мандати и аз няма 
да ги отчитам в момента, нито ще търся отговорност. Очаквам с нетърпение да дадете 
отчет за дейността си през тези 4 години и може би тогава ще намерят място моите 
въпроси. 

Преди 2 години в тази зала ни беше предоставена информация, че МИГ е 
преобразувам според прилежащите наши Общини, спрямо действащите тогава наредби. 
Те помолиха за един безлихвен заем, който беше предоставен на два транша със следните 
решения: Решение № 457 от 27.01.2017 г. Тези средства бяха, за да се изготви стратегия, в 
която да бъде включена и Общината, с което ще има принос и за нас. 

Въпросът ми в момента е – този безлихвен заем върна ли се, ако не е върнат, защо? 
Стратегията одобрена ли е, действаща ли е, има ли двама представители, които са сред нас 
и които са членове на УС на МИГ? 

2. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 
Уважаема г-жо Любенова, уважаеми дами и господа, по отношение на МИГ – 

заемът, който беше отпуснат беше безвъзмезден в размер на 10 000 лева. Тези средства 
бяха върнати. По отношение на стратегията, групата която участва в разработването и 
беше с представители от Община Иваново и от Община Две могили. Стратегията беше 
доста разширена с цел да може да се кандидатства по различните оперативни програми. За 
съжаление, обаче по социалните програми не бяхме подкрепени и затова МИГ – а в 
момента е неработещ. 

3. Кремена Любенова – гражданин: 
Добре, стана ясно, че заемът е върнат и за съжаление – неоправдан, но какво става 

с помещението, което им се даде под наем, което е общински сграден фонд? 
4. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 
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МИГ – ът все още не е закрит, просто в момента се атакуват показателите, които са 
свързани със социалните дейности. 
   

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

на VІI – мия Общински съвет в Община Две могили.  
 

Забележка: Списъците с резултатите от проведеното поименно гласуване по точки 
1; 4; 6; 7; 14; 15 и 20 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 29.07.2019 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) 


