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ОБ ЩИН А  Д В Е  М ОГИЛ И•  ОБ Л АС Т  Р У СЕ  
 7150 Две могили, бул.”България”84, тел./факс 08141/22 54, е-mail:dvemogili@mbox.digsys.bg 

VІI – МИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
  тел. 0884/854 752, е-mail: obc_dvemogili@abv.bg 

Екз. № 1 
 

П Р О Т О К О Л 
 

№ 3 
 

Днес, 04 декември 2015 година, в 9.00 часа, в сградата на Община Две могили, в 
конферентната зала, започна третото заседание на VІI – мия Общински съвет – Две могили. 

Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет:  
На 3-тото извънредно заседание на Общинския съвет в Община Две могили, от общо 

17 (седемнадесет) общински съветника, присъстват 16 (шестнадесет). Очакваме да дойде 
Мехмед Руждиев Мехмедов, който се обади, че ще закъснее. 
 Обяви, че заседанието на Общинския съвет е редовно и може да взема решения. 

В работата на съвета взеха участие: Божидар Борисов – Кмет на Община Две могили, 
Красимира Русинова – Зам.-кмет на Община Две могили, Йордан Борисов – Обществен 
посредник в Община Две могили, Галина Цветанова – представител на Областна 
администрация град Русе, кметове на кметства от Община Две могили, граждани. 

  

Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет:  
Колеги, след насрочване на настоящото заседание на Общинския съвет, в 

деловодството му постъпиха две докладни записки, които с оглед характера си, се налага да 
бъдат разгледани извънредно днес, а именно:  

1. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 501/03.12.2015 г., относно: Промяна 
седалище на Дирекция „Регионална служба по заетостта” град Русе, Дирекция „Бюро по 
труда” – град Бяла, филиал град Две могили. 

2. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 502/03.12.2015 г., относно: 
Изменение на Решение № 818, взето на заседание на Общински съвет по Протокол № 50 от 
17.02.2015 г.  

Председателите на съответните комисии съобщиха, че са разгледали докладните 
записки и имат становища по тях. 

Предлагам тези две докладни да бъдат разгледани съответно като т. 20 и т. 21, а точка 
20 – да стане т. 22. 

Имате ли Вие други предложения за изменение или допълнение на дневния ред? 
1. Николай Христов – Общински съветник: 

На предходното заседание на Общинския съвет, мисля че приехме Правилник № 1, в 
който в чл. 57 са визирани неотложните въпроси, поради които може да се внасят 
извънредни докладни записки, а именно: 

1. настъпването на непридвидими обстоятелства - природни бедствия, промишлени 
аварии със значителни щети, обществени, социални проблеми, които изискват спешно 
вземане на решение; 

2. спазването на законосъобразен срок, който не позволява прилагането на 
установената процедура. 

3. кандидатстването с проекти по различни програми. 
Тъй като влизаме в противоречие на нашия правилник, предлагам на Общинския 

съвет Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 502/03.12.2015 г., относно: Изменение 
на Решение № 818, взето на заседание на Общински съвет по Протокол № 50 от 17.02.2015 г. 
да не бъде включена в дневния ред на настоящото заседание. 

Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет:  
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Имате ли Вие други предложения за изменение или допълнение на дневния ред? 
Няма. 
Аз искам само да поясня, както каза г-н Христов в чл. 57, ал. 2 от нашия правилник е 

записано, че въпроси свързани със социални проблеми могат да бъдат разглеждани. 
Въпросът с дървата – много хора искат да си закупят дърва, а такива няма и считам, че е 
редно да вземем това решение, което е в интерес на жителите на Общината. 

Тъй като аз съм направил предложение тази докладна записка да бъде включена в 
дневния ни ред ще подложа на гласуване поотделно двете докладни записки. 

 

Който е съгласен Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 501/03.12.2015 г., 
относно: Промяна седалище на Дирекция „Регионална служба по заетостта” град Русе, 
Дирекция „Бюро по труда” – град Бяла, филиал град Две могили да бъде включена в дневния 
ред под т. 20, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
С 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали 

се”, предложението се приема. 
 

Който е съгласен Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 502/03.12.2015 г., 
относно: Изменение на Решение № 818, взето на заседание на Общински съвет по Протокол 
№ 50 от 17.02.2015 г. да бъде включена в дневния ред под т. 21, моля да гласува с вдигане на 
ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
С 15 (петнадесет) гласа „За”, 1 (един) глас „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали се”, 

предложението се приема. 
 

Общинският съветник Мехмед Руждиев Мехмедов влезе в залата. 
 

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

Против. 
Въздържали се. 
 

При последвалото гласуване, Общинският съвет с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 

(нула) гласа „Против” и 1 (един) глас „Въздържали се” прие следния  
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
 

1. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 460/24.11.2015 г., относно: 
Информация за извършените промени по бюджета на община Две могили по реда на чл. 125, 
ал. 1 и чл.112, ал. 5 от Закона за публичните финанси и чл. 40, ал. 1 от Наредба № 6 за 
условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите 
три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Две 
могили, област Русе за второ и трето тримесечие на 2015 година. 

Докладва: Румен Марков – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
2. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 461/24.11.2015 г., относно: 

Програма за развитието на читалищната дейност в Община две могили за 2016 година. 
Докладва: Стефан Димитров – Секретар на Комисията по „Образование, култура 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 
3. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 462/24.11.2015 г., относно: 

Продажба на жилищен имот в с. Острица, област Русе. 
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Докладва: Румен Марков – Председател на Комисията по „Предотвратяване и 
установяване конфликти на интереси, общинска собственост, сигурност, екология и други 
дейности”. 

4. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 464/24.11.2015 г., относно: 
Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост в землището на с. Чилнов, 
община Две могили. 

Докладва: Мехмед Чолаков – Председател на Комисията по „Земеделие, 
живитновъдство и гори”. 

5. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 465/24.11.2015 г., относно: 
Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост и допълнение на 
Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост. 

Докладва: Мехмед Мехмедов – Секретар на Комисията по „Предотвратяване и 
установяване конфликти на интереси, общинска собственост, сигурност, екология и други 
дейности”. 

6. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 467/25.11.2015 г., относно: 
Приемане на Културен календар на Община Две могили за 2016 г. 

Докладва: Светлана Цветанова – Член на Комисията по „Образование, култура 
вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

7. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 469/25.11.2015 г., относно: 
Определяне на представител на Община Две могили в “Регионална енергийна агенция – 
Русе” – юридическо лице с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност. 

Докладва: Айдън Карамехмедов – Член на Комисията по „Териториално устройство 
и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

8. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 470/25.11.2015 г., относно: 
Определяне на представител на Община Две могили в Общото събрание на Многопрофилна 
болница за активно лечение – Русе АД. 

Докладва: Димитър Димитров – Член на Комисията по „Териториално устройство и 
строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

9. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 471/25.11.2015 г., относно: 
Определяне на представител в Общото събрание на АДО – „Дунав”. 

Докладва: Галя Додева – Председател на Комисията по „Териториално устройство и 
строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

10. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 472/25.11.2015 г., относно: 
Кандидатстване на Народно читалище „Никола Й. Вапцаров – 1914” село Баниска, община 
Две могили, област Русе пред Държавен фонд „Земеделие” с проект по Мярка 7 „Основни 
услуги и обновяване на селата в селските райони”, Подмярка 7.1. „Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и 
спестяване на енергия, на ПРСР 2014 – 2020. 

Докладва: Николай Христов – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
                    Светлозар Донев – Председател на Комисията по „Образование, култура 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 
11. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 473/25.11.2015 г., относно: 

Определяне състава на Местната комисия към Националния компенсационен жилищен 
фонд. 

Докладва: Ивайло Пенев – Член на Комисията по „Предотвратяване и установяване 
конфликти на интереси, общинска собственост, сигурност, екология и други дейности”. 

12. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 474/26.11.2015 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Айлян Селимова Мусова, живееща в село 
Бъзовец за раждане на второ дете – Алев Шенолова Неджмиева. 

Докладва: Айдън Карамехмедов – Председател на Комисията по „Здравеопазване и 
социални дейности”. 

  Мехмед Чолаков – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
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13. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 475/26.11.2015 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Фатме Илханова Рамаданова, живееща в град 
Две могили за раждане на първо дете – Хасан Рамаданов Хасанов. 

Докладва: Христина Ефтимова – Член на Комисията по „Здравеопазване и 
социални дейности”. 

  Мехмед Чолаков – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
14. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 476/26.11.2015 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Айджан Юсеинова Кязимова, живееща в село 
Помен за раждане на второ дете – Еркан Мустафов Мустафов. 

Докладва: Димитър Димитров – Секретар на Комисията по „Здравеопазване и 
социални дейности”. 

  Мехмед Чолаков – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
15. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 477/26.11.2015 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Фахрие Мехмедова Абилова, живееща в град 
Две могили за раждане на второ дете – Сумейра Ерхан Елхан. 

Докладва: Светлана Цветанова – Член на Комисията по „Здравеопазване и 
социални дейности”. 

  Мехмед Чолаков – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
16. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 478/26.11.2015 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Стойка Георгиева Раднева, живееща в село 
Батишница, на улица „Кирил и Методий” № 8. 

Докладва: Христина Ефтимова – Член на Комисията по „Здравеопазване и 
социални дейности”. 

  Мехмед Чолаков – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
17. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 479/26.11.2015 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Радни Иванов Раднев, живеещ в село 
Батишница, на улица „Кирил и Методий” № 8. 

Докладва: Христина Ефтимова – Член на Комисията по „Здравеопазване и 
социални дейности”. 

  Мехмед Чолаков – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
18. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 480/26.11.2015 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Исмаил Сабриев Исмаилов, живеещ в село 
Бъзовец, на улица „Георги Димитров” № 144. 

Докладва: Велко Иванов – Член на Комисията по „Здравеопазване и социални 
дейности”. 

  Мехмед Чолаков – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
19. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 482/26.11.2015 г., относно: 

Отмяна на решение № 974 по протокол № 57/29.09.2015 г. на Общински съвет – Две могили. 
Докладва: Айдън Карамехмедов – Член на Комисията по „Териториално устройство 

и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 
20. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 501/03.12.2015 г., относно: 

Промяна седалище на Дирекция „Регионална служба по заетостта” град Русе, Дирекция 
„Бюро по труда” – град Бяла, филиал град Две могили. 

Докладва: Румен Марков – Председател на Комисията по „Предотвратяване и 
установяване конфликти на интереси, общинска собственост, сигурност, екология и други 
дейности”. 

21. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 502/03.12.2015 г., относно: 
Изменение на Решение № 818, взето на заседание на Общински съвет по Протокол № 50 от 
17.02.2015 г.  

Докладва: Мехмед Чолаков – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
22. Изказвания, питания, становища и предложения от граждани. 
 

Първа точка от дневния ред: 
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Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 460/24.11.2015 г., относно: 

Информация за извършените промени по бюджета на община Две могили по реда на чл. 125, 
ал. 1 и чл.112, ал. 5 от Закона за публичните финанси и чл. 40, ал. 1 от Наредба № 6 за 
условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите 
три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Две 
могили, област Русе за второ и трето тримесечие на 2015 година. 

По нея докладва: 

1. Румен Марков – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”: 

На заседание на комисията по „Бюджет и финанси” докладната записка беше 
разгледана много обстойно. Подробно са посочени всички промени, които са правени по 
бюджета през второто и третото тримесечие на 2015 година. Нямаме забележки по 
докладната записка, поради което становището на комисията е тя да бъде приета. 

Разисквания по първа точка нямаше. 

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

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, чл. 125, ал. 4 от Закона за публичните финанси, чл. 40, ал. 4 от Наредба 

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

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

Община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 460 от 24.11.2015 г. със 17 

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

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 25 
  

1. Приема за сведение Информация за извършените промени по бюджета на община 
Две могили по реда на чл. 125, ал. 1 и чл.112, ал. 5 от Закона за публичните финанси и чл. 
40, ал. 1 от Наредба № 6 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за 
местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и 
отчитане на бюджета на община Две могили, област Русе за второ и трето тримесечие на 
2015 година. 

 

Втора точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 461/24.11.2015 г., относно: 
Програма за развитието на читалищната дейност в Община две могили за 2016 година. 

По нея докладва:  

1. Стефан Димитров – Секретар на Комисията по „Образование, култура 
вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”: 

Комисията по „Образование, култура вероизповедания, символика, младежта, спорта 
и туризма” разгледа на свое заседание настоящата докладна записка. В съответствие с чл. 26а 
от Закона за народните читалища, председателите на народните читалища на територията на 
общината ежегодно представят на кмета предложения за своята дейност през следващата 
година. Кметът внася направените предложения в общинския съвет, който приема годишна 
Програма за развитие на читалищната дейност през следващата година. Направените от 
читалищата на територията на общината предложения са обобщени в „Програма за 
развитието на читалищната дейност  в община Две могили през 2016 г.”, която е предложена 
за разглеждане. Програмата е съобразена с всички населени места и отговаря на 
Националния празничен календар, поради което становището на комисията е тя да бъде 
приета във вида, в който ни е предложена. 

В разискванията по втора точка участие взеха: 

1. Галя Додева – Общински съветник: 
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Аз искам да поздравя всички колеги от читалищата в общината и да им пожелая 
ползотворна работа, да бъдат борбени и да продължават все така напред. Да бъдат здрави и 
благословени. 

След приключване на разискванията по втора 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. 26а, ал. 2 от Закона за 

народните читалища, чл. 3, ал. 2, т. 10 от Правилник № 1 за организацията и дейността 

на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 

администрация и Докладна записка с вх. № 461 от 24.11.2015 г. със 17 (седемнадесет) 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 26 
  

1. Приема Програма за развитие на читалищната дейност в община Две могили за 
2016 година. 

2. Упълномощава Кмета на община Две могили да предприеме необходимите 
действия за изпълнение решението на Общинския съвет. 

Приложение: Програма за развитие на читалищната дейност в община Две могили 
през 2016 година 

 

Трета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 462/24.11.2015 г., относно: 

Продажба на жилищен имот в с. Острица, област Русе. 
По нея докладва:  

1. Румен Марков – Председател на Комисията по „Предотвратяване и установяване 
конфликти на интереси, общинска собственост, сигурност, екология и други дейности”: 

Комисията по „Предотвратяване и установяване конфликти на интереси, общинска 
собственост, сигурност, екология и други дейности” разгледа на свое заседание докладната 
записка касаеща продажбата на имот в село Острица. Става въпрос за къща, която е 
общинска собственост където са живели хора от учителския колектив на интерната в селото 
в продължение на 20 години. Аз лично ходих да видя имота – сградата е голяма, но в много 
лошо състояние, няма я дограмата. След като има потенциален купувач нека имотът да се 
продаде. Комисията е съгласна и с предложената цена за провеждането на търга с явно 
наддаване. 

Тук искам само да вметна, г-н Кмете, тъй като в Наредба № 7 е записано, че при 
продажбата или отдаването под наем на имоти по населените места част от сумата да бъде 
преведена по сметката на съответното село. 

В разискванията по трета точка участие взеха: 

1. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Напълно съм съгласен с предложението на г-н Марков част от сумата след 
продажбата на имота да се преведат по сметката на селото. 

2. Христина Ефтимова – Общински съветник: 

Аз предлагам да се добави нова точка в решението с текста: „10 % от получените 
средства да се преведат по сметка на село Острица за изпълнение на дейности от местно 
значение.” 

3. Румен Марков – Общински съветник: 

Па Наредба № 7 средствата са до 30 %, поради което аз предлагам не 10, а 15 % да се 
преведат на кметството. 

4. Христина Ефтимова – Общински съветник: 

Добре, аз си оттеглям предложението, нека са 15 %, но това да е за всички населени 
места. 

 

Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет: 
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Колеги, по тази докладна записка има направено предложение от Комисията по 
„Предотвратяване и установяване конфликти на интереси, общинска собственост, сигурност, 
екология и други дейности”, което ще подложа на гласуване. 

 

Който е съгласен с предложението в решението да се добави нова т. 3 със следния 
текст: ”15 % от реализираните средства след продажбата да се преведат на Кметство село 
Острица за изпълнение на дейности от местно значение”, моля да гласува с вдигане на ръка. 

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

се”, предложението се приема. 
След приключване на разискванията по трета точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 

2 от Закона за общинската собственост, чл. 35 ал. 1 т. 1 от Наредба № 7 за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост в 

Община Две могили, област Русе, чл. 3, ал. 2, т. 2 от Правилник № 1 за организацията и 

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация и Докладна записка с вх. № 462 от 24.11.2015 г. със 17 (седемнадесет) 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 27 
  

1. Дава съгласие да бъде продаден след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване недвижимият  имот, представляващ дворно място с площ 1220 кв. м., съставляващо 
УПИ VІІ - 221 в кв. 24 по плана на с. Острица, община Две могили, ЕКАТТЕ 54362 с 
построените в него двуетажна масивна жилищна сграда строена 1979 г. застроена върху 77.25 
кв. м. и пристройка върху 108.50 кв. м., при граници и съседи: север УПИ ІV - 226, изток –
улица, юг УПИ VІІ - 221., предмет на Акт за частна общинска собственост № 1289 от 
15.11.2008 г. на Кмета на Община Две могили. 

1.1. При данъчната оценка на имота в размер на 2 574 (две хиляди петстотин 
седемдесет и четири) лева и пазарна оценка  в размер на 16 616 (шестнадесет хиляди 
шестотин и шестнадесет) лева, определя начална цена за продажбата при публичния търг с 
явно наддаване  17 000 (седемнадесет хиляди) лева.  

1.2. Стъпка на наддаване-10 % (десет процента) от началната цена. 
2. Възлага на Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите действия за: 

 2.1. Провеждането на публичния търг с явно наддаване за продажбата на описания в т. 
1 имот. 

2.2. Вписването на продажбата в Публичния регистър на община Две могили за 
разпоредителните сделки с имоти – частна общинска собственост. 

2.3. В три дневен срок от подписването на договора за продажба  да представи копие 
от същия в Общински съвет. 

3. 15 % от реализираните средства след продажбата да се преведат на Кметство село 
Острица за изпълнение на дейности от местно значение. 

 

Четвърта точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 464/24.11.2015 г., относно: 
Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост в землището на с. Чилнов, 
община Две могили. 

По нея докладва:  

1. Мехмед Чолаков – Председател на Комисията по „Земеделие, живитновъдство и 
гори”: 

Комисията по „Земеделие, живитновъдство и гори” разгледа на свое заседание 
докладната записка, касаеща отдаването под наем на имот собственост на Общината. Имотът 
представлява „Полска култура” с площ от 12.476 дка и попада във вътрешността на масив 49, 
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който се обработва от арендатори. Същия не е включен в списъка на белите петна и следва 
да бъде отдаден под наем. Становището на комисията е имотът да се отдаде под наем, но за 
срок от 5 години, като началната годишна наемна цена при провеждането на търга да бъде 
500 лева.  

В разискванията по четвърта точка участие взеха: 

1. Христина Ефтимова – Общински съветник: 

Нека тук също да се добави нова т. 4 с текста „15 % от от реализираните средства да 
се преведат на Кметство село Чилнов за изпълнение на дейности от местно значение.” 

2. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Напълно подкрепям предложенията и на комисията и на г-жа Ефтимова. 
След приключване на разискванията по четвърта точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 4, от Закона 

за общинската собственост, чл. 20, ал. 1, чл. 50, т. 3 от Наредба № 7 за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост в 

Община Две могили, област Русе, във връзка с т. 1.1, от Приложение № 3 „Тарифа за 

определяне на началния размер на дължимия наем за 1 дка при предоставяне на 

земеделски земи от общинския поземлен фонд и общински рибарници” от същата 

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

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация и Докладна записка с вх. № 464 от 24.11.2015 г. със 17 (седемнадесет) 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 28 
 

 1. Дава съгласието си да бъде включен в  Раздел ІV (четвърти) т. 2 от Програмата за 
управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2015 година, приета с Решение  
№ 791 по Протокол № 34/30.01.2015 г. на Общински съвет – гр. Две могили -  „Полска 
култура” с площ 12.476 дка (дванадесет декара, четиристотин седемдесет и шест кв. м.) по 
картата на възстановената собственост на земеделската земя в землището на с. Чилнов, 
община Две могили, ЕКАТТЕ 81373, местността „Тодор дол”, при граници и съседи : север - 
имот № 049002 – полска култура на Георги Драгозов, изток - имот № 049010 - полски път на 
общината, юг - имот № 000121 – пасище, мера на общината, предмет на Акт за частна 
общинска собственост № 1277 от 15.11.2008 г. на Кмета на Община Две могили. 

2. Да бъде отдаден под наем, след провеждане на публичен търг с явно наддаване 
недвижимия имот описан в т. 1 за срок от 5 (пет) години. 

2.1. Начална годишна наемна цена при провеждането на търга да бъде 500 (петстотин) 
лева. 

2.2. 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. 2. 
3.2. В три дневен срок от подписването на договора за продажба  да представи копие 

от същия в Общински съвет. 
4. 15 % от от реализираните средства да се преведат на Кметство село Чилнов за 

изпълнение на дейности от местно значение. 
 

Пета точка от дневния ред: 



 

 9

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 465/24.11.2015 г., относно: 

Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост и допълнение на 
Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост. 

По нея докладва:  

1. Мехмед Мехмедов – Секретар на Комисията по „Предотвратяване и установяване 
конфликти на интереси, общинска собственост, сигурност, екология и други дейности”: 

Комисията по „Предотвратяване и установяване конфликти на интереси, общинска 
собственост, сигурност, екология и други дейности” разгледа на свое заседание настоящата 
докладна записка, относно отдаване под наем на част от имот – публична общинска 
собственост и допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с общинска 
собственост. Имотът е публична общинска собственост и представлява „Здравно заведение” 
находящ се на ул. ”Христо Ботев” № 19. Към момента сградата разполага с незаети 
помещения, които могат да се предоставят под наем за осъществяване на специализирана 
доболнична медицинска помощ по договор с РЗОК гр. Русе. Постъпило е искане от д-р 
Румен Ангелов Цанков – специалист вътрешни болести, ендокринолог и болести на 
обмяната, с което се изразява желание за наемане на кабинет. Становището на комисията е 
предложението да бъде прието, но срокът за отдаване под наем на помещението да бъде 3, а 
не 5 години. 

В разискванията по пета точка участие взеха: 

1. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Напълно съм съгласен с предложението на комисията срокът да бъде 3, а не 5 години. 
Такова е и желанието на наемателя. 

След приключване на разискванията по пета точка от дневния ред, Общинският 

съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 3 и ал. 7  от Закона за 

общинската собственост и  чл. 17, ал. 1, ал. 2 и ал. 3, чл. 49, чл. 50 т. 1 от Наредба № 7 за 

реда на придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска 

собственост в Община Две могили и т. 4.1 от Приложение № 1 на  „Тарифа за 

определяне на минимални месечни наемни цени на кв.м. за отдаване под наем на 

общински нежилищни имоти” от същата Наредба, чл. 3, ал. 2, т. 2 от Правилник № 1 за 

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 

му с общинската администрация и Докладна записка с вх. № 465 от 24.11.2015 г. със 17 

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

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 29 
  

1. Дава съгласието си да бъде  включено в Раздел ІV (четвърти) т. 2 от Програмата за 
управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост за 2015 година, приета с 
Решение № 791 по Протокол № 34/30.01.2015 г. на Общински съвет Две могили – 
Помещение от общо 18.00 кв.м. находящо се на първи етаж в „Здравно заведение” гр. Две 
могили с идентификатор 20184.1.1565.1 ситуирано в имот с идентификатор 20184.1.1565 по 
кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Две могили, предмет на Акт за публична 
общинска собственост № 3725 от 24.03.2015 година на Кмета на Община Две могили. 

2. Да бъде отдаден под наем след провеждане на публичен търг с явно наддаване за 
срок от 3 (три) години имота описан в т. 1. 

2.1. Начална месечна наемна цена при провеждане на конкурса 3.60 (три лева и 
шестдесет стотинки). 

2.2. 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. 2. 
3.2. В три дневен срок от подписването на договора за наем  да представи копие от 

същия в Общински съвет. 
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Шеста точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 467/25.11.2015 г., относно: 

Приемане на Културен календар на Община Две могили за 2016 г. 
По нея докладва:  

1. Светлана Цветанова – 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 предложеният ни проект на Културен календар на 
Община Две могили за 2016 г., който е разпределен по мероприятия и месеци, обхващащ 
традиционни местни, регионални, национални и международни събития, дати и годишнини, 
както и тяхното финансиране. Становището на комисията е Културният календар на 
Общината за 2016 г. да бъде приет във вида, в който ни се предлага. 

В разискванията по шеста точка участие взеха 

1. Христина Ефтимова – Общински съветник: 

Комисията по „Бюджет и финанси”, на свое заседание също разгледа Културния 
календар на Общината за 2016 г. във финансовата му част. Предлагаме в частта му 26-29 
август „Седмица на Община Две могили”, предложените средства да бъдат намалени от 
4 000 на 500 лева. Всички знаем, че това са средства, които се използват за покана на външни 
изпълнители. Нека бъдат поканени местните ни състави, нека всичките ни фолклорни групи 
да имат участие. Ако Кметът на Общината е съгласен, нека средствата се намалят на 500 или 
1 000 лева, ако той обаче си поддържа решението средствата да бъдат 4 000 лева – аз лично 
ще го подкрепя. 

2. Айдън Карамехмедов – Общински съветник: 

Аз също искам да направя няколко предложения, относно финансирането на 
предложеният ни Културен календар за 2016 г., а именно: 

1. За 21 януари – Ден на родилната помощ за селата Бъзовец, Баниска, Батишница, 
Кацелово и Каран Върбовка да се отпуснат по 200 лева. 

2. За 6 май – Празник на местния бит и култура за с. Чилнов средствата вместо 200 да 
бъдат 300 лева. 

3. За 11 май – Ден на библиотекаря – да се отпуснат 100 лева. 
4. За 24 май – с. Бъзовец – да се отпуснат още 200 лева да станат 400 лева. 
5. За м. юни – с. Широково – Ден на заврения зет да се предвидят 100 лева. 
6. За м. октомври – с. Баниска – от 200 лева да станат 400 лева. 
7. За м. ноември – 1-2 ноември за с. Батишница – средствата да се увеличат от 200 на 

400 лева. 
8. За 7 ноември – с. Помен – средствата да се увеличат от 200 на 300 лева. 
9. За 6-7 декември – с. Каран Върбовка – средствата да се увеличат от 200 на 300 лева. 
3. Светлозар Донев – Общински съветник: 

Много се радвам, че общинските съветници са станали много активни, но разберете, 
това са цифри, които остават във въздуха. Бюджетът на общината все още не е внесен и не е 
гласуван. Нека сега се приеме Културния календар с тези цифри, но аз имам едно 
предложение – нека се направи един фонд към него, където да се събират средства, защото 
винаги се гласува едно, но излизат непредвидени разходи. 

4. Румен Марков – Общински съветник: 

Аз не виждам причина да се увеличават средствата. Нека сега така да го приемем, а в 
процеса на работа ще видим къде колко пари ще трябват и там ще се дадат. 

5. Николай Христов – Общински съветник: 

Аз лично ще подкрепя Културния календар в този вид. Реално погледнато 4 000 лева 
не са много пари. Читалищата си имат собствени средства, с които могат да си покрият 
разходите за предвидените мероприятия. Аз искам за следващото заседание читалищата да 
внесат информация за изразходените средства. 

6. Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет: 
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Тези информации се внасят м. март от читалищата. Бюджетът на Общината все още 
не е приет, а ние залагаме нещо, което би следвало да се изпълни. Нека тази финансова част 
да отпадне от Културния календар. 

7. Светлозар Донев – Общински съветник: 

Твърдо съм против да не се залагат средства. 
8. Христина Ефтимова – Общински съветник: 

Като председател на Комисията по „Бюджет и финанси” държа да има финансова част 
в Културния календар, защото това е един ангажимент, който трябва да се спазва. 

9. Айдън Карамехмедов – Общински съветник: 

От всички читалища само читалището в село Бъзовец, Баниска, Кацелово и Каран 
Върбовка не получават никакви средства, тъй като нямат собственост и не получават ренти.  

10. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Този проект, който предлагаме ние сме стъпили на нещо, което е минавало през 
годините. С г-жа Фучеджиева разглеждахме мероприятие по мероприятие и всички вие 
знаете, че финансите са доста ограничени. Много са хубави предложенията на г-н 
Карамехмедов и аз напълно съм съгласен с него, че е необходимо мероприятията да се 
дофинансират, но ние гледаме приоритетно кое е по-важното наистина. За мен културата и 
образованието винаги трябва да бъдат на първо място. Постарахме се с тези финансови 
средства, с които можем да разполагаме да можем да изпълним тези конкретни мероприятия. 
След като това бъде заложено и бъде прието ние ще трябва да го изпълним. Ако си позволим 
да дофинансираме определени мероприятия, то ние трябва да осигурим тези средства от 
някой друг параграф. 

Съгласен съм с предложението на г-жа Ефтимова за външни изпълнители – съгласен 
съм, можем да го обсъдим. С г-жа Русинова си направихме един анализ точно за 26-28 август 
какви реално средства са изхарчени. Заложени са 4-5 000 лева, но реално са изхарчени 13 000 
лева – това е много повече от заложените. Ако сега намалим средствата от 4 000 на 500 лева 
вие сами можете да си направите сметката, че няма как да стане това. Напълно съм съгласен 
ако вие решите да не каним външен изпълнител, аз също съм на това мнение. Предвид 
финансовата обстановка можем да си организираме празника с хора от местно ниво. 

За читалищата съм напълно съгласен, че има такива, които разполагат със собствени 
средства, но и такива, които нямат земи. Затова моята идея е всички средства, които 
постъпват по линия на земеделието в Общината, от продажби и наеми 30 % да се връщат 
обратно по населените места, тъй като селата също имат нужда от тези финансови средства. 

Съгласен съм с предложението на г-жа Ефтимова да не каним външен изпълнител, но 
нека средствата да са 1000, а не 500 лева. 

11. Боряна Фучеджиева – Гл. спец. КДДВ в общинска администрация: 

Относно предложението на г-жа Ефтимова за Седмицата на Община Две могили 
средствата да бъдат намалени от 4 000 на 1 000 лева – това не е един ден, това е цяла 
седмица. Ако си спомняте седмицата беше наситена с културми мероприятия и аз нямам 
предвид само външен изпълнител, на който да дадем 4 000 лева, а имам предвид срещи с 
известни личности, театър, отделно побратимените общини, които ще поканим на празника, 
така че дори тези 4 000 лева много трудно биха ни стигнали. 

По отношение на предложенията на г-н Карамехмедов – съгласна съм за Бабинден на 
селата Бъзовец, Баниска, Кацелово и Каран Върбовка да се отпуснат средства. Вие визирахте 
и Батишница, но там читалището си има земи и имат собствени средства и читалището може 
само да си поеме разходите. Останалите предложения съм ги обсъдила с гл. експерт 
„Бюджет” в общинска администрация, с който сме проследили кои читалища имат собствени 
средства и кои могат да си позволят сами да си поемат разходите. 

12. Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет: 

През 2007-2008 г. разкрихме една банкова сметка – това беше свързано с дома в 
Могилино. Ако искате можем да го направим и сега и да поканим общинските съветници, 
общинска администрация, та дори и граждани да се включат с финансови средства кой 
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колкото желае. Когато се наложи да решаваме някакви въпроси с културно значение тези 
средства ще бъдат в полза. 

 

Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет: 

Тъй като по тази докладна записка има направени много предложения, ще подложа на 
гласуване всяко едно от тях. 

 

Който е съгласен с предложението на г-н Карамехмедов, а именно: За 21 януари – Ден 
на родилната помощ за селата Бъзовец, Баниска, Батишница, Кацелово и Каран Върбовка да 
се отпуснат по 200 лева, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
С 3 (три) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 14 (четиринадесет) гласа „Въздържал 

се”, предложението не се приема. 
 

Който е съгласен с предложението на г-н Карамехмедов, а именно: За 6 май – Празник 
на местния бит и култура за с. Чилнов средствата вместо 200 да бъдат 300 лева, моля да 
гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
С 4 (четири) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 13 (тринадесет) гласа „Въздържал 

се”, предложението не се приема. 
 

Който е съгласен с предложението на г-н Карамехмедов, а именно: За 11 май – Ден на 
библиотекаря – да се отпуснат 100 лева, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
С 3 (три) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 14 (четиринадесет) гласа „Въздържал 

се”, предложението не се приема. 
 

Който е съгласен с предложението на г-н Карамехмедов, а именно: За 24 май – с. 
Бъзовец – да се отпуснат още 200 лева да станат 400 лева, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
С 3 (три) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 14 (четиринадесет) гласа „Въздържал 

се”, предложението не се приема. 
 

Който е съгласен с предложението на г-н Карамехмедов, а именно: За м. юни – с. 
Широково – Ден на заврения зет да се предвидят 100 лева, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
С 4 (четири) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 13 (тринадесет) гласа „Въздържал 

се”, предложението не се приема. 
 

Който е съгласен с предложението за Седмицата на Община Две могили 26-29 август 
предвидените средства да бъдат 4 000 лева, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
С 12 (дванадесет) гласа „За”, 1 (един) глас „Против” и 4 (четири) гласа „Въздържал 

се”, предложението се приема. 
 

Който е съгласен с предложението на г-н Карамехмедов, а именно: За м. октомври – с. 
Баниска – от 200 лева да станат 400 лева, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
С 3 (три) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 14 (четиринадесет) гласа „Въздържал 

се”, предложението не се приема. 
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Който е съгласен с предложението на г-н Карамехмедов, а именно: За м. ноември – 1-
2 ноември за с. Батишница – средствата да се увеличат от 200 на 400 лева, моля да гласува с 
вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
С 3 (три) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 14 (четиринадесет) гласа „Въздържал 

се”, предложението не се приема. 
 

Който е съгласен с предложението на г-н Карамехмедов, а именно: За 7 ноември – с. 
Помен – средствата да се увеличат от 200 на 300 лева, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
С 3 (три) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 14 (четиринадесет) гласа „Въздържал 

се”, предложението не се приема. 
 

Който е съгласен с предложението на г-н Карамехмедов, а именно: За 6-7 декември – 
с. Каран Върбовка – средствата да се увеличат от 200 на 300 лева, моля да гласува с вдигане 
на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
С 3 (три) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 14 (четиринадесет) гласа „Въздържал 

се”, предложението не се приема. 
След приключване по шеста точка от дневния ред, Общинският съвет на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с чл. 27, ал. 3 от същия закон, чл. 3, ал. 1, т. 3 и 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. № 

467/25.11.2015 г. с 14 (четиринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 3 (три) гласа 

„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 30 
  

 1. Приема Културен календар на Община Две могили за 2016 г. 
  2. Упълномощава Кмета на Общината да предприеме необходимите действия за 
изпълнение на решението на Общински съвет. 

 

Седма точка от дневния ред: 

Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 469/25.11.2015 г., относно: 
Определяне на представител на Община Две могили в “Регионална енергийна агенция – 
Русе” – юридическо лице с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност. 

По нея докладва:  

1. Айдън Карамехмедов – 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 докладната записка, относно определяне на 
представител на Община Две могили в “Регионална енергийна агенция – Русе” – юридическо 
лице с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност. С Решение № 348 от 
20.02.2007 г., Общински съвет е дал съгласието си Общината да участва в Сдружение 
„Регионална енергийна агенция – Русе” – юридическо лице с нестопанска цел. С оглед 
резултатите от проведените местни избори 2015 година и промените настъпили в Община 
Две могили е необходимо Общинският съвет да избере друг представител в сдружението. 
След като комисията разгледа докладната записка излезе със становище тя да бъде приета 
във вида, в който е предложена. 

Разисквания по седма точка нямаше. 
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По седма точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 

15 във връзка с чл. 27, ал. 3 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 3, ал. 2, т. 7 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация и Докладна записка с вх. № 469/25.11.2015 г. със 17 (седемнадесет) гласа 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 31 
  

1. Определя Красимира Николаева Русинова – зам.-кмет на Общината за представител 
на Община Две могили в юридическото лице нестопанска цел за извършване на 
общественополезна дейност “Регионална енергийна агенция – Русе” град Русе. 
 

Осма точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 470/25.11.2015 г., относно: 
Определяне на представител на Община Две могили в Общото събрание на Многопрофилна 
болница за активно лечение – Русе АД. 

По нея докладва:  

1. Димитър Димитров – Член на Комисията по „Териториално устройство и 
строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

Община Две могили притежава 2.29 % от дяловия капитал на Многопрофилна 
болница за активно лечение – Русе АД. Като съсобственик следва Общината да има свой 
представител в Общото събрание на дружеството, за което Общинския съвет трябва да 
приеме решение. С оглед резултатите от проведените местни избори 2015 година и 
промените настъпили в Община Две могили е необходимо Общинският съвет да избере друг 
представител в дружеството. След като комисията разгледа на свое заседание докладната 
записка излезе със становище предложението да бъде прието. 

Разисквания по осма точка нямаше. 

По осма 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. 7 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация и Докладна записка с вх. № 470/25.11.2015 г. със 17 (седемнадесет) гласа 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 32 
  

1. Определя Бисер Йорданов Йончев – зам.-кмет на Общината за представител на 
Община Две могили в Общото събрание на Многопрофилна болница за активно лечение – 
Русе АД. 
 

Девета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 471/25.11.2015 г., относно: 
Определяне на представител в Общото събрание на АДО – „Дунав”. 

По нея докладва:  

1. Галя Додева – Председател на Комисията по „Териториално устройство и 
строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

Съгласно чл. 9, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, общините могат да се сдружават на доброволен принцип за решаване на 
проблеми и задачи от общ интерес. Община Две могили е член в Сдружението на 
Асоциацията на Дунавските общини – Дунав. Това сдружение е едно от най-големите и 
авторитетни регионални сдружения на общини в Република България. След като комисията 
разгледа докладната записка излезе със становище тя да бъде приета във вида, в който ни се 
предлага. 

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

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

администрация, чл. 3, ал. 2, т. 7 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, чл. 21, ал. 1 и ал. 2 от Устава на Асоциацията на дунавските общини - 

Дунав и Докладна записка с вх. № 471/25.11.2015 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 33 
  

1. Определя за делегат на Община Две могили в Общото събрание на Асоциацията на 
дунавските общини – Дунав – Божидар Димитров Борисов – Кмет на Община Две могили. 
 2. При невъзможност кметът да участва в Общото събрание на Асоциацията на 
дунавските общини – Дунав, определя Айдън Сабриев Карамехмедов – Общински съветник 
за зам.-делегат. 

3. Задължава Председателя на Общински съвет Две могили да уведоми АДО „Дунав” 
за взетото решение. 
 

Десета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 472/25.11.2015 г., относно: 
Кандидатстване на Народно читалище „Никола Й. Вапцаров – 1914” село Баниска, община 
Две могили, област Русе пред Държавен фонд „Земеделие” с проект по Мярка 7 „Основни 
услуги и обновяване на селата в селските райони”, Подмярка 7.1. „Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и 
спестяване на енергия, на ПРСР 2014 – 2020. 

По нея докладва:  
1. Николай Христов – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
Комисията по „Бюджет и финанси” разгледа на свое заседание настоящата докладна 

записка, която е във връзка с подготвен проект от Кмета на кметство село Баниска, 
съвместно с Народно читалище „Никола Й. Вапцаров – 1914” село Баниска за 
„Реконструкция, модернизация и обновяване на Народно читалище „Никола Й. Вапцаров 
1914” село Баниска. За да се осъществи проектът е необходима санкцията на Общинския 
съвет, с която той да заяви своята подкрепа за Читалището, както и да удостовери, че 
реализирането на проекта е в съответствие с основните приоритети, заложени в Общинския 
план за развитие на Община Две могили за периода 2014 – 2020 година. Ще е необходимо 
още, преобразуване от публична общинска собственост в частна общинска собственост на 
общинския имот, представляващ ПИ – 520, в кв. 56 по регулационния план на село Баниска, 
община Две могили, област Русе от 1 800 кв. м. (хиляда и осемстотин квадратни метра), с 
построената в него сграда (Културен дом) със застроена площ от 660 кв. м. (шестстотин и 
шестдесет квадратни метра), построена през 1962 година, за което да бъде съставен нов Акт 
за общинска собственост. Трябва и да се учреди безвъзмездно право на строеж за срок от 7 
(седем) години в полза на Народно читалище „Никола Й. Вапцаров – 1914” село Баниска – 
ползващо сградата „Културен дом”. Становището на комисията е предложеният ни проект на 
решение да бъде приет. 

2. Светлозар Донев – Председател на Комисията по „Образование, култура 
вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”: 

Комисията по „Образование, култура вероизповедания, символика, младежта, спорта 
и туризма” също разгледа докладната записка и подкрепя предложението. 

Разисквания по десета точка нямаше. 

По десета точка от дневния ред, Общинският съвет със 17 (седемнадесет) гласа 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 34 
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1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 27, ал. 3  от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 и чл. 4, ал. 1 от 
Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация подкрепя кандидатстването на Народно 
читалище „Никола Й. Вапцаров – 1914” село Баниска, община Две могили, област Русе пред 
Държавен фонд „Земеделие” с проект по Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в 
селските райони”, Подмярка 7.1. „Инвестиции в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително 
инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия, на ПРСР 2014 – 
2020.   

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 27, ал. 3  от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 и чл. 4, ал. 1 от 
Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация удостоверява, че реализирането на 
проекта „Реконструкция, модернизация и обновяване на Народно читалище „Никола Й. 
Вапцаров 1914” село Баниска” е в съответствие с основните приоритети, заложени в 
Общинския план за развитие на Община Две могили за периода 2014 – 2020 година.  

3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 2 от Правилник № 1 за 
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация, чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 3, ал. 3 от Закона за общинската 
собственост и чл. 6, ал. 1 от Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане 
с имоти и вещи – общинска собственост в Община Две могили, област Русе преобразува от 
публична общинска собственост в частна общинска собственост общински имот, 
представляващ ПИ – 520, в кв. 56 по регулационния план на село Баниска, община Две 
могили, област Русе от 1 800 кв. м. (хиляда и осемстотин квадратни метра), с построената в 
него сграда (Културен дом) със застроена площ от 660 кв. м. (шестстотин и шестдесет 
квадратни метра), построена през 1962 година и възлага на кмета на общината да организира 
съставянето на нов Акт за общинска собственост. 

4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 2 от Правилник № 1 за 
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация, чл. 37, ал. 6, т. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 35, 
ал. 1, т. 3, пр. 1 от Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти 
и вещи – общинска собственост в Община Две могили, област Русе във връзка с 
изискванията на Подмярка 7.1. „Инвестиции в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително 
инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия, на ПРСР 2014 – 
2020 година за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 
7 ха ПРСР 2014 – 2020 година на Министерството на земеделието и храните, възлага на 
кмета на община Две могили да разпореди в съответствие с нормативните актове да се 
учреди безвъзмезно право на строеж за срок от 7 (седем) годинив в полза на Народно 
читалище „Никола Й. Вапцаров – 1914” село Баниска – ползващо сградата „Културен дом”, 
находяща се в имот ПИ – 520, в кв. 56 по регулационния план на село Баниска, община Две 
могили, област Русе и на архитекта на община Две могили, да подготви необходимите 
документи, в това число и разрешението за строеж.  

 

Единадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 473/25.11.2015 г., относно: 
Определяне състава на Местната комисия към Националния компенсационен жилищен 
фонд. 
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По нея докладва:   

1. Ивайло Пенев – Член на Комисията по „Предотвратяване и установяване 
конфликти на интереси, общинска собственост, сигурност, екология и други дейности”: 
 Комисията разгледа на свое заседание докладната записка, която е относно 
определяне състава на Местната комисия към Националния компенсационен жилищен фонд. 
Съгласно чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни 
жилищноспестовни влогове и във връзка с чл. 16 от Правилника за прилагане на същия, 
Община Две могили е в утвърдения от Управителния съвет на Националния компенсационен 
жилищен фонд списък  на населените места,  в които са създадени местни комисии в състав 
от 5 до 9 членове от представители на Общински съвети, общини и организации, които 
представляват гражданите със жилищни нужди, който е обнародван в „Държавен вестник”. 
Съгласно Решение на Управителния съвет на Националния компенсационен жилищен фонд, 
обн. в ДВ бр. 81 от 2015 година дейността на местните комисии при общините се 
продължават до деня на обнародване в „Държавен вестник” решение на Управителния съвет 
на Националния компенсационен жилищен фонд за утвърждаване на определен от 
Общинския съвет нов състав на местната комисия. С оглед социалната значимост на Закона 
за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове се налага да 
бъде определен нов състав на местната комисия в Общината, с цел утвърждаването и 
обнародването му в „Държавен вестник”. След като комисията разгледа докладната записка 
излезе със становище предложеният ни проект на решение да бъде приет. 

Разисквания по единадесета точка нямаше.  

По единадесета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 

1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 16 от Правилника за организацията и дейността 

на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане правата на граждани с 

многогодишни жилищноспестовни влогове във връзка с чл. 16 от Правилника за 

прилагане на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни 

жилищноспестовни влогове и Докладна записка с вх. № 473/25.11.2015 г. със 17 

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

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 35 
  

1. Избира Местна комисия към Националния компенсационен жилищен фонд от 5 
(пет) члена в състав: 

Председател: Красимира Николаева Русинова – Заместник Кмет на Община Две 
могили. 

Членове: 1. Димитър Любомиров Добрев – специалист банкови операции в Държавна 
спестовна каса, клон Две могили; 
                               2. Байчо Петров Георгиев - Председател на Общински съвет гр. Две 
могили; 
          3. Йорданка Великова Тодорова – гл. специалист „Общинска собственост” 
в Община Две могили; 
                4. Гинка Василева Желева – ст. специалист „ГРАО” в Община Две могили 

2. Задължава Председателя на Общинския съвет да предостави препис от решението 
на Изпълнителния директор на Националния компенсационен жилищен фонд при 
Министерски съвет. 
 

Дванадесета точка от дневния ред: 
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Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 474/26.11.2015 г., относно: Отпускане 
на еднократна финансова помощ на Айлян Селимова Мусова, живееща в село Бъзовец за 
раждане на второ дете – Алев Шенолова Неджмиева. 

По нея докладва:  

1. Айдън Карамехмедов – Председател на Комисията по „Здравеопазване и социални 
дейности”: 

Комисията по „Здравеопазване и социални дейности” разгледа на свое заседание 
заявлението за отпускане на еднократна финансова помощ на Айлян Мусова за раждане на 
второ дете. Всички необходими документи съгласно изискванията на Наредба № 10 са 
представени в срок и са редовни, поради което становището на комисията е заявлението да 
бъде уважено. 

2. Мехмед Чолаков – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
Комисията по „Бюджет и финанси” също разгледа на свое заседание заявлението на г-

жа Мусова и излезе със становище да и бъде отпусната еднократна финансова помощ в 
размер на 250 лева за раждане на второ дете. 

Разисквания по дванадесета точка нямаше.  

По дванадесета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 

1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация във връзка с чл. 3, ал. 2 във връзка с чл. 4, ал. 1, чл. 5, т. 1.2, чл. 9, т. 1, 

чл. 10, т. 1 и 2 от Наредба № 10 за изплащане на еднократна помощ при раждане на 

дете, подпомагане на социално-слаби жители и пострадали при пътно-транспортни 

произшествия, производствени аварии, пожари, природни бедствия и други от бюджета 

на община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 474/26.11.2015 г. със 17 

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

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 36 
  

1. Отпуска на Айлян Селимова Мусова, живееща в село Бъзовец, община Две могили, 
област Русе, на улица „Георги С. Раковски” № 5 еднократна финансова помощ в размер на 
250 (двеста и петдесет) лева, за раждане на второ дете – Алев Шенолова Мусова, родена на 
05.10.2015 г. 

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

Тринадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 475/26.11.2015 г., относно: Отпускане 
на еднократна финансова помощ на Фатме Илханова Рамаданова, живееща в град Две 
могили за раждане на първо дете – Хасан Рамаданов Хасанов. 

По нея докладва:  

1. Христина Ефтимова – Член на Комисията по „Здравеопазване и социални 
дейности”: 

Комисията по „Здравеопазване и социални дейности” разгледа на свое заседание 
заявлението за отпускане на еднократна финансова помощ на Фатме Илханова Рамаданова за 
раждане на първо дете. Всички необходими документи съгласно изискванията на Наредба № 
10 са представени в срок и са редовни, поради което становището на комисията е 
заявлението да бъде уважено. 

2. Мехмед Чолаков – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
Комисията по „Бюджет и финанси” също разгледа на свое заседание заявлението на г-

жа Рамаданова и излезе със становище да и бъде отпусната еднократна финансова помощ в 
размер на 200 лева за раждане на първо дете. 

Разисквания по тринадесета точка нямаше.  
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По тринадесета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 

1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация във връзка с чл. 3, ал. 2 във връзка с чл. 4, ал. 1, чл. 5, т. 1.1, чл. 9, т. 1, 

чл. 10, т. 1 и 2 от Наредба № 10 за изплащане на еднократна помощ при раждане на 

дете, подпомагане на социално-слаби жители и пострадали при пътно-транспортни 

произшествия, производствени аварии, пожари, природни бедствия и други от бюджета 

на община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 475/26.11.2015 г. със 17 

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

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 37 
  

1. Отпуска на Фатме Илханова Рамаданова, живееща в град Две могили, община Две 
могили, област Русе, на улица „Христо Ботев” № 44 еднократна финансова помощ в размер 
на 200 (двеста) лева, за раждане на първо дете – Хасан Рамаданов Хасанов, роден на 
30.10.2015 г. 

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

Четиринадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 476/26.11.2015 г., относно: Отпускане 
на еднократна финансова помощ на Айджан Юсеинова Кязимова, живееща в село Помен за 
раждане на второ дете – Еркан Мустафов Мустафов. 

По нея докладва:  

1. Димитър Димитров – Секретар на Комисията по „Здравеопазване и социални 
дейности”: 

Комисията по „Здравеопазване и социални дейности” разгледа на свое заседание 
заявлението за отпускане на еднократна финансова помощ на Айджан Юсеинова Кязимова за 
раждане на второ дете. Всички необходими документи съгласно изискванията на Наредба № 
10 са представени в срок и са редовни, поради което становището на комисията е 
заявлението да бъде уважено. 

2. Мехмед Чолаков – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
Комисията по „Бюджет и финанси” също разгледа на свое заседание заявлението на г-

жа Кязимова и излезе със становище да и бъде отпусната еднократна финансова помощ в 
размер на 250 лева за раждане на второ дете. 

Разисквания по четиринадесета точка нямаше.  

По четиринадесета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, 

ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация във връзка с чл. 3, ал. 2 във връзка с чл. 4, ал. 1, чл. 5, т. 1.2, чл. 9, т. 1, 

чл. 10, т. 1 и 2 от Наредба № 10 за изплащане на еднократна помощ при раждане на 

дете, подпомагане на социално-слаби жители и пострадали при пътно-транспортни 

произшествия, производствени аварии, пожари, природни бедствия и други от бюджета 

на община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 476/26.11.2015 г. със 17 

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

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 38 
  

1. Отпуска на Айджан Юсеинова Кязимова, живееща в село Помен, община Две 
могили, област Русе, на улица „Пирин” № 2 еднократна финансова помощ в размер на 250 
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(двеста и петдесет) лева, за раждане на второ дете – Еркан Мустафов Мустафов, роден на 
27.09.2015 г. 

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

Петнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 477/26.11.2015 г., относно: Отпускане 
на еднократна финансова помощ на Фахрие Мехмедова Абилова, живееща в град Две могили 
за раждане на второ дете – Сумейра Ерхан Елхан. 

По нея докладва:  

1. Светлана Цветанова – Член на Комисията по „Здравеопазване и социални 
дейности”: 

Комисията по „Здравеопазване и социални дейности” разгледа на свое заседание 
заявлението за отпускане на еднократна финансова помощ на Фахрие Мехмедова Абилова за 
раждане на второ дете. Всички необходими документи съгласно изискванията на Наредба № 
10 са представени в срок и са редовни, поради което становището на комисията е 
заявлението да бъде уважено. 

2. Мехмед Чолаков – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
Комисията по „Бюджет и финанси” също разгледа на свое заседание заявлението на г-

жа Абилова и излезе със становище да и бъде отпусната еднократна финансова помощ в 
размер на 250 лева за раждане на второ дете. 

Разисквания по петнадесета точка нямаше.  

По петнадесета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 

1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация във връзка с чл. 3, ал. 2 във връзка с чл. 4, ал. 1, чл. 5, т. 1.2, чл. 9, т. 1, 

чл. 10, т. 1 и 2 от Наредба № 10 за изплащане на еднократна помощ при раждане на 

дете, подпомагане на социално-слаби жители и пострадали при пътно-транспортни 

произшествия, производствени аварии, пожари, природни бедствия и други от бюджета 

на община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 477/26.11.2015 г. със 17 

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

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 39 
  

1. Отпуска на Фахрие Мехмедова Абилова, живееща в град Две могили, община Две 
могили, област Русе, на улица „Филип Тотю” № 13 еднократна финансова помощ в размер на 
250 (двеста и петдесет) лева, за раждане на второ дете – Сумейра Ерхан Елхан, родена на 
27.10.2015 г. 

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

Шестнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 478/26.11.2015 г., относно: Отпускане 
на еднократна финансова помощ на Стойка Георгиева Раднева, живееща в село Батишница, 
на улица „Кирил и Методий” № 8. 

По нея докладва:  

1. Христина Ефтимова – Член на Комисията по „Здравеопазване и социални 
дейности”: 

Комисията по „Здравеопазване и социални дейности” разгледа на свое заседание тази 
и следващата докладна записка. Става въпрос за две молби от Радни и Стойка Радневи, които 
са силно притеснени за здравословното състояние на двамата си внука. Тъй като същите не 
са жители на Община Две могили и съгласно Наредба 10 нямаме право да им отпускаме 
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еднократна финансова помощ, комисията реши да съберем средства от общинските 
съветници, като същото това предложение беше отправено и към Кмета на Общината 
администрацията също да се включи ако има желание. Поради тази причина искам да обявя, 
че са събрани средства в размер на 361 лева от общинска администрация и 340 лева от 
общинските съветници. Искрено се надявам, че тези средства, които са събрани от сърце в 
навечерието на Коледа ще бъдат частица от чудото, което да помогне на това семейство и да 
дари внуците на Стойка и Радни със здраве и радост за цялото семейство. Ако Кметът на 
село Батишница присъстваше, щях да връча събраните средства на него, но тъй като го няма 
– ще ги връча на Председателя на Общинския съвет. 

Разисквания по шестнадесета точка нямаше.  

По шестнадесета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, 

ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация във връзка с чл. 5, т. 2 от Наредба № 10 за изплащане на еднократна 

помощ при раждане на дете, подпомагане на социално-слаби жители и пострадали при 

пътно-транспортни произшествия, производствени аварии, пожари, природни бедствия 

и други от бюджета на община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 

478/26.11.2015 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) 

гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 40 
  

1. Отказва да бъде отпусната на Стойка Георгиева Раднева, живееща в село 
Батишница, на улица „Кирил и Методий” № 8 еднократна финансова помощ. 

 

Седемнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 479/26.11.2015 г., относно: Отпускане 
на еднократна финансова помощ на Радни Иванов Раднев, живеещ в село Батишница, на 
улица „Кирил и Методий” № 8. 

По седемнадесета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, 

ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация във връзка с чл. 5, т. 2 от Наредба № 10 за изплащане на еднократна 

помощ при раждане на дете, подпомагане на социално-слаби жители и пострадали при 

пътно-транспортни произшествия, производствени аварии, пожари, природни бедствия 

и други от бюджета на община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 

479/26.11.2015 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) 

гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 41 
  

1. Отказва да бъде отпусната на Радни Иванов Раднев, живеещ в село Батишница, на 
улица „Кирил и Методий” № 8 еднократна финансова помощ. 

 

Осемнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 480/26.11.2015 г., относно: Отпускане 
на еднократна финансова помощ на Исмаил Сабриев Исмаилов, живеещ в село Бъзовец, на 
улица „Георги Димитров” № 144. 

По нея докладва:  

1. Велко Иванов – Член на Комисията по „Здравеопазване и социални дейности”: 
Комисията по „Здравеопазване и социални дейности” разгледа на свое заседание 

молбата на Исмаил Сабриев Исмаилов, в което той твърди, че му предстои поредната 
операция на крака. През 2011 г. вследствие на падане е получил счупване на крака на 4 
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места, като основната фрактура е на глезена. От тогава до днес са му направени 12 операции 
и все още има метални протези в крака. Според докторите трябва да си направи още 2 
операции, тъй като с времето кракът му е започнал да се скъсява. Безработен е и получава 
133 лева пенсия, която е крайно недостатъчна да си покрива ежедневните разходи за храна. 
Становището на комисията е молбата да бъде удовлетворена. 

2. Мехмед Чолаков – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
Комисията по „Бюджет и финанси” също разгледа на свое заседание молбата на г-н 

Исмаилов и излезе със становище да му бъде отпусната еднократна финансова помощ в 
размер на 200 лева. 

Разисквания по осемнадесета точка нямаше.  

По осемнадесета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, 

ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация във връзка с чл. 5, т. 2 от Наредба № 10 за изплащане на еднократна 

помощ при раждане на дете, подпомагане на социално-слаби жители и пострадали при 

пътно-транспортни произшествия, производствени аварии, пожари, природни бедствия 

и други от бюджета на община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 

480/26.11.2015 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) 

гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 42 
  

1. Отпуска на Исмаил Сабриев Исмаилов, живеещ в село Бъзовец, на улица „Георги 
Димитров” № 144 еднократна финансова помощ в размер на 200 (двеста) лева. 
 2. Задължава го да представи в Общинския съвет оправдателни документи, от които 
да е видно, как е изразходвал отпуснатите му средства. В случай, че не представи такива, 
следва да ги възстанови. 

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

 

Деветнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 482/26.11.2015 г., относно: Отмяна на 
решение № 974 по протокол № 57/29.09.2015 г. на Общински съвет – Две могили. 

По нея докладва:  

1. Айдън Карамехмедов – Член на Комисията по „Териториално устройство и 
строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

С Решение № 974 по Протокол № 57/29.09.2015 година, Общинският съвет е отпуснал 
еднократна помощ на Милена Колева Асенова от село Бъзовец в размер на 100 лева. Същото 
е прието въз основа на нейна молба, в която иска помощ за да подготви дъщеря си – Мария 
Валериева Асенова за новата учебна година. Тя твърдеше, че Мария е записана в 9 – ти клас 
в СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – град Две могили. Била добра ученичка, която иска да 
продължи да учи. За съжаление, истината към днешна дата се оказа по-различна. Мария не 
посещава училище. Комисията по „Териториално устройство и строителство, местно 
самоуправление и нормативна уредба” разгледа на свое заседание докладната записка и 
излезе със становище решението да бъде отменено. 

Разисквания по деветнадесета точка нямаше.  

По деветнадесета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, 

ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3  от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24  от Правилник № 1 за организацията и дейността на 

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация и Докладна записка с вх. № 482/26.11.2015 г. със 17 (седемнадесет) гласа 

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

РЕШЕНИЕ 
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№ 43 
  

1. Отменя Решение № 974 по Протокол № 57/ 29.09.2015 година на Общински съвет – 
Две могили.  

 

Двадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 501/03.12.2015 г., относно: 

Промяна седалище на Дирекция „Регионална служба по заетостта” гр. Русе, Дирекция „Бюро 
по труда”- гр. Бяла – филиал гр. Две могили. 

По нея докладва:  

1. Румен Марков – Председател на Комисията по „Предотвратяване и установяване 
конфликти на интереси, общинска собственост, сигурност, екология и други дейности”: 

Комисията по „Предотвратяване и установяване конфликти на интереси, общинска 
собственост, сигурност, екология и други дейности” разгледа на свое заседание настоящата 
докладна записка, която касае преместването на Дирекция „Бюро по труда” град Две могили 
в сградата където се помещаваше преди време Центъра за обществена подкрепа. Сградата, 
където към настоящия момент се помещава Дирекция „Бюро по труда” се нуждае от основен 
ремонт, включително подмяна на покривна конструкция. Поради липсата на финансов 
ресурс и наличие на подходящо свободно помещение, Кметът на Общината ни предлага на 
Дирекция „Бюро по труда” да бъде предоставен недвижим имот, а именно „Самостоятелно 
обособено помещение” с площ от 86 квадратни метра, находящо се на бул. „България” № 69. 
След проведените разговори с Кмета на Общината комисията излезе със становище да 
подкрепим докладната записка. В процеса на заседанието на комисията възникна 
предложение Бюрото по труда да бъде преместено в обновената сграда на бившето БКС, 
където се помещава и Дирекция „Социално подпомагане”. Поради осъществен проект на 
Центъра за обществена подкрепа там, където се помещаваше се оказа, че в сградата е 
извършен ремонт за около 5 000 лева, освен това има изграден достъп на инвалиди, а в 
сградата на бившето БКС няма такъв, предлагам сега да подкрепим докладната записка с 
направеното предложение на Кмета на Общината, а през това време да се извърши ремонтът 
на сградата на Бюрото по труда. 

Предлагам, също така т. 1 от предложения ни проект на решение да отпадне. 
В разискванията по двадесета точка участие взеха: 

1. Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет: 

Аз искам само да направя едно предложение – тъй като докладната записка беше 
спешна и по най-бързия начин се иззадоха и скица на имота и акт на имотаи тези данни се 
представиха в общинския съвет допълнително, в самото решение, там където е описанието 
на имота ще добавим това, което е по самата скица, за да се опише по-подробно. 

2. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Напълно съм съгласен с г-н Георгиев. Изписано така решението ще бъде по-правилно. 
След приключване на разискванията 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, чл. 3, ал. 2, т. 2 от 

Правилник № 1 за организацията и дейността на общински съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинска администрация и Докладна записка с вх. № 

501/03.12.2015 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 1 (един) глас 

„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 44 
  

1. Предоставя безвъзмездно за управление за срок от 5 (пет) години на Дирекция 
„Регионална служба по заетостта” град Русе – филиал град Две могили имот – частна 
общинска собственост по Акт № 2173/20.01.2010 година на Кмета на Община Две могили, а 
именно: „Център за обществена подкрепа” с площ от 86 (осемдесет и шест) квадратни метра, 
състоящо се от три помещения и санитарен възел, със самостоятелен вход и изход, заемащо 
югоизточната част на партерен етаж в „Жилище за специалисти ІІ”, представляващ 
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Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 20184.1.2143.2.8 (двадесет хиляди сто 
осемдесет и четири, точка, едно, точка, две хиляди сто четирдесет и три, точка, две, точка, 
осем), съгласно Скица № 15-527400-03.12.2015 г., построен върху терен с площ от 3 100 (три 
хиляди и сто) квадратни метра, представляващ поземлен имот с идентификатор 20184.1.2143 
(двадесет хиляди сто осемдесет и четири, точка, едно, точка, две хиляди сто четирдесет и 
три), съгласно Скица № 15-527396-03.12.2015 г. 

2. Упълномощава Кмета на Общината да предприеме необходимито действия за 
изпълнение на решението. 

 

Двадесет и първа точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 502/03.12.2015 г., относно: 
Изменение на Решение № 818, взето на заседание на Общински съвет по Протокол № 50 от 
17.02.2015 г.  

По нея докладва:  

1. Мехмед Чолаков – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
С Решение № 818 е дадено съгласие остатъкът от добитата дървесина през 2015г. да 

се продаде на физически лица, които не са търговци - за лична употреба, без право на 
продажба. Със същото решение в Приложение № 1 е утвърден „Ценоразпис за продажба на 
дървесината добита от горски територии – собственост на Община Две могили”. Съгласно т. 
І. „Цена на дървесина за нуждите на населението в община Две могили” от приложението 
към момента продажната цена на дървата е в размер на 48 лв./куб.м. пространствени. От 
началото на месец ноември се наблюдава промяна в цената на дървата за огрев. 
Повишението е значително, като варира от 10 лв. до 15 лв. на кубичен метър, според вида на 
дървата. Крайната цена на дърва за огрев от вид „Акация” (не нарязани и не нацепени), която 
се предлага от търговците на територията на община Две могили в момента е около 60 
лв./куб.м. Предвид голямата ценова разлика, заявките за закупуване на дървесина от Община 
Две могили са големи. Поради ограничените количества е невъзможно да бъде извършена 
доставка на всички желаещи. В тази връзка Кметът на Общината ни предлага продажната 
цена на дървата за огрев от Община Две могили да се измени от 48 лв./куб.м. пр. на 60 
лв./куб.м. пр. Становището на комисията е предложеният ни проект на решение да бъде 
приет. 

В разискванията по двадесет и първа точка участие взеха: 

1. Румен Марков – Общински съветник: 

Шеста комисия също разгледа на свое заседание докладната записка и тъй като 
дървата са много ограничени, предлагаме в решението да се сложи ограничение да се 
продават до 5 куб. дърва на домакинство, а цената да бъде 55 лева, а не 60. Горите са си 
наши, не е редно дървата да ги продаваме на цени, на които продават търговците. 

2. Христина Ефтимова – Общински съветник: 

Аз подкрепям предложението на 6-та комисия да бъде наложено ограничение, но 
твърдо заставам зад решението на Комисията по „Бюджет и финанси” цената да бъде 60 лева 
на кубик. В крайна сметка Общината не е социално дружество. Мисля, че предложението е 
разумно. 

3. Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет: 

В т. 3 на Решение № 818 пише, че Общинския съвет дава съгласие остатъкът от 
добитата дървесина да се продаде на физически лица, които не са търговци - за лична 
употреба, без право на продажба, на цени, определени в утвърдения ценоразпис на Община 
Две могили за дървесината добита от горски територии – общинска собственост. На 
домакинство да се дават не повече от 10 пр.куб.м дърва. Не се разрешава продажбата на 
дърва на лица, с адрес, който не е на територията на Община Две могили. 

Това означава, че ние трябва да изменим и т. 3 от решението.  
4. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Аз имам мнение и искам да си изкажа мотивите защо цената да бъде 60 лева. Тъй като 
в България има дефицит на справедливост и затова предложихме тази цена, защото и да 
направим ограничение до 5 куб. на домакинство, това означава, че ние можем да задоволим 
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нуждите на 40 семейства. Кои ще бъдат тези 40 семейства, ако бъде цената 55 лева? Затова и 
моето предложение е цената да бъде пазарна – 60 лева, не че ще спечели толкова Общината, 
колкото да няма този подбор и да няма дразги. Затова аз ви предлагам да си останат на цена 
от 60 лева и да няма ограничение за кубатурата. 

 

Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет: 

Колеги, по тази докладна записка има направени две предложения – едното е така 
както е по докладната записка и от Комисията по „Предотвратяване и установяване 
конфликти на интереси, общинска собственост, сигурност, екология и други дейности”, 
които ще подложа на гласуване по реда на тяхното постъпване. 

 

Който е съгласен с предложението по докладната записка в решението да няма 
ограничение до 5 куб. дърва на домакинсктво, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
Със 7 (седем) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 10 (десет) гласа „Въздържал се”, 

предложението не се приема. 
 

Който е съгласен с предложението на Комисията по „Предотвратяване и установяване 
конфликти на интереси, общинска собственост, сигурност, екология и други дейности” в 
решението да има ограничение до 5 куб. дърва на домакинсктво, моля да гласува с вдигане 
на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
С 10 (десет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 7 (седем) гласа „Въздържал се”, 

предложението се приема. 
 

Който е съгласен с предложението така както е по докладната записка, а именно: 
цената да е в размер на 60 лева, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
С 12 (дванадесет) гласа „За”, 1 (един) глас „Против” и 4 (четири) гласа „Въздържал 

се”, предложението се приема. 
След приключване на разискванията по двадесет и първа точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 2 от 

Правилник № 1 за организация и дейността на общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, чл. 112, ал. 1, чл. 114, ал. 1 от 

Закона за горите, чл. 5, ал. 1 и ал. 3, чл. 46, чл. 49, ал. 1, т. 4, чл. 66, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. 3 

от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските 

територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и 

недървесни горски продукти и Докладна записка с вх. № 502/03.12.2015 г. с 14 

(четиринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 3 (три) гласа „Въздържал се”, 

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 45 
  

1. Изменя Приложение № 1 към Решение № 818 взето на заседание на Общински 
съвет – Две могили с Протокол 50/17.02.2015 г. „Ценоразпис за продажба на действително 
добити количества дървесина, добита от горски територии – собственост на Община Две 
могили”, т. І „Цена на дървесина за нуждите на населението в община Две могили” в частта 
„Доставени до адрес”, като цената на 1 пространствен м3 в размер на 48.00 (четиридесет и 
осем) лева се заменя с 60.00 (шестдесет) лева за 1 пространствен м3. 
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2. Изменя т. 3 от Решение № 818 взето на заседание на Общински съвет – Две могили 
с Протокол 50/17.02.2015 г., където думите „… не повече от 10 пр.куб.м дърва…” се заменят 
с думите „…не повече от 5 пр.куб.м дърва…”. 
 3. Изменението влиза в сила от 04.12.2015 г. 

 

Двадесет и втора точка от дневния ред: 

Изказвания, питания, становища и предложения от граждани. 
 

 1. Христина Ефтимова – Общински съветник: 

 Тъй като 4 години ние не можахме да направим така, че да има присъствие на 
Кметовете на населените места на нашите заседания, практиката продължава и в този 
Общински съвет. Поради тази причина, г-н Кмете, казвам че ако и на следващото заседание 
не присъстват Кметовете на населените места ще поиска преразглеждане на решението за 
тяхното възнаграждение, което гласувахме на предходното заседание. 

2. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Да, г-жо Ефтимова, права сте в това отношение наистина се разглеждат въпроси 
касаещи въпросите на населените места, а техните Кметове ги няма. Това е моя отговорност 
– от следващото заседание тези хора ще бъдат тук. 

3. Николай Христов – Общински съветник: 

Г-н Кмете, като Общински съветник искам да задам въпроса – каква е готовността на 
Общината за посрещане на зимния период? Искам да ми представите информация. 

4. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

С всички населени места са сключени договори за почистване с изключение на Каран 
Върбовка, тъй като там имаше проблем с избора на Председател на кооперацията. 

Проведена е среща с Директора на Областно пътно управление. Разгледахме 
вариантите за подобряване на пътищата – Пепелина – Широково и Батишница – Две могили. 
Поеха ангажимента за пътя Батишница – две могили орехите да бъдат окастрени, за да могат 
камионите да минават свободно. За пътя Пепелина – Широково е пусната заявка за 
финансово осигуряване за закърпване на дупките и заедно с тях и ние ще се погрижим за 
почистване на клоните, които са останали. По отношение на пясък и сол – всичко е закарано 
по места, но на следващото заседание ще ви дам пълна информация. 

 

Поради изчерпване на дневния ред, закривам третото заседание на новоизбрания VІI – 
ми Общински съвет в Община Две могили.  

 

Протоколът е изготвен на 11.12.2015 г. и отпечатан в 3 екз. 

Екз. № 1 – към Папка № …….. 
Екз. № 2 – за Кмет на Община.  
Екз. № 3 – за Областен управител. 

 
МД/МД 

           Председател Общинския съвет – Две могили:  

     

 

_________________ (Байчо Петров Георгиев) 


