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О Б Щ ИН А Д В Е  М О ГИ Л И••••  О БЛ АС Т  РУ С Е  
 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. № 3 
 

П Р О Т О К О Л 
 

№ 10 
 

Днес, 22 април 2016 година, в 9.00 часа, в сградата на Община Две могили, в 
конферентната зала, започна десетото заседание на VІI – мия Общински съвет – Две могили. 

Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет:  
На 10-тото редовно заседание на Общинския съвет в Община Две могили, от общо 17 

(седемнадесет) общински съветника, присъстват 16 (шестнадесет).  
Отсъства Румен Стефанов Драков. 

 Заседанието на Общинският 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 Общината, Бисер Йончев – зам.-кмет на Община Две 
могили, Виктория Стоилова – представител на Областна администрация град Русе, кметове на 
кметства, кметски наместници от Община Две могили, граждани. 

Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет:  
Уважаеми дами и господа, както всички знаете днес е 22 април – Международен ден на 

Земята. Денят на Земята се отбелязва за първи път в България на 14 декември 1930 г. по 
инициатива на тогавашния министър на Земеделието и държавните имоти Григор Василев. 
През 1990 г. празникът на нашата планета е обявен за международен, като България се 
включва в отбелязването му през 1993 г. На 22 април 1992 г. Президентът на Република 
България Желю Желев подписва клетвата в името на Земята. Идеята, която свързва хората от 
цял свят на тази дата, е да се обединят в защита на околната среда. Да си напомним, че 
майката Земя има нужда от нас – да я пазим, обичаме и най-важното – да не я променяме, 
защото и ние имаме нужда от нея. 

Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет:  
Колеги, дневният ред за настоящото редовно заседание Ви е раздаден предварително. 
Преди да Ви дам думата по него, искам да Ви съобщя, че след насрочване на дневния 

ред, в деловодството на Общинския съвет постъпиха три докладни записки, които с оглед 
характера си, предлагам да бъдат разгледани извънредно днес, а именно:  

1. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 264/20.04.2016 г., относно: Вземане 
решение за даване на разрешение за изработване на Комплексен проект за инвестиционна 
инициатива /КПИИ/ по реда на чл. 150, ал. 1 и ал. 2 от Закона за устройство на територията 
/ЗУТ/ за поземлени имоти /ПИ/ 105030 и 105034 в землището на с. Помен с ЕКАТТЕ 57488, 
община Две могили, област Русе с обхват: Подробен устройствен план - План за застрояване 
/ПУП-ПЗ/, Подробен устройствен план - Парцеларен план (планове) /ПУП-ПП/, 
инвестиционен технически проект за изграждане на „Овцеферма” и инвестиционен технически 
проект за „Реконструкция на съществуващ трансформаторен пост тип - селски”. 

2. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 265/20.04.2016 г., относно: Вземане 
решение за даване на разрешение за изработване на Комплексен проект за инвестиционна 
инициатива /КПИИ/ по реда на чл. 150, ал. 1 и ал. 2 от Закона за устройство на територията 
/ЗУТ/ за поземлен имот /ПИ/ 000135 в землището на с. Помен с ЕКАТТЕ 57488, община Две 
могили, област Русе с обхват: Подробен устройствен план - План за застрояване  /ПУП-ПЗ/, 
Подробен устройствен план - Парцеларен план (планове) /ПУП-ПП/, инвестиционен 
технически проект за изграждане на „Млекопреработвателно предприятие - мандра и 
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месопреработвателно предприятие - кланица” и инвестиционен технически проект за 
„Трансформаторен пост тип БКТП и кабел 20 кV”. 

3. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 267/21.04.2016 г., относно: 
Кандидатстване на Община Две могили по Оперативна програма „Наука и образование за 
интелигентен растеж” 2014-2020. 

 

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

Божидар Борисов – Кмет на Община Две могили:  
Уважаеми г-н Председател, оттеглям една своя докладна записка, а именно: 
1. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 225/04.04.2016 г., относно: Промяна 

численост на персонала на „Център за обществена подкрепа” – град Две могили. 
 

Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет:  
Имате ли други предложения за изменение или допълнение на дневния ред? 
Няма. 
 

Който е съгласен с така предложения проект за дневен ред, в който: т. 6 отпада, в 
резултат на което докладните записки след нея променят номерацията си и включваме 
съответно нова т. 30, т. 31 и т. 32 с изброените от мен по-горе три докладни записки, следствие 
на което т. 30 става т. 33, моля да гласува с вдигане на ръка? 

Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
 

При последвалото гласуване, Общинският съвет с 16 (шестнадесет) 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. № 168/14.03.2016 г., относно: 
Продажба на поземлен имот – частна общинска собственост в град Две могили. 

Докладва: Мехмед Мехмедов – секретар на Комисията по „Предотвратяване и 

установяване конфликти на интереси, общинска собственост, сигурност, екология и други 

дейности”. 

2. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 218/31.03.2016 г., относно: 
Допълнение на Планът за развитие на община Две могили 2014 – 2020 г. 

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

3. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 219/31.03.2016 г., относно: Подкрепа 
инициативата на църква „Света Троица” – град Две могили да кандидатсква с проетно 
предложение. 

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

4. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 222/01.04.2016 г., относно: 
Одобряване на разходите за командироки на кмета на общината и председетеля на Общински 
съвет – Две могили за перида от 01.01.2016 г. до 31.03.2016 г. 

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

5. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 223/04.04.2016 г., относно: 
Определяне на годишната вноска за фонд „Общинска солидарност” към НСОРБ. 

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

6. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 226/04.04.2016 г., относно: 
Информация за дейността на финансовия контроьор през 2015 г. 

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

7. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 229/05.04.2016 г., относно: 

Информация за дейносттана Специализираното звено „Контрол и опазване на обществения 
ред и сигурност „ (СЗ „КООРС”) в община Две могили през 2015 г. и насоки за работа през 
2016 г. 
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Докладва: Румен Марков – председател на Комисията по „Предотвратяване и 

установяване конфликти на интереси, общинска собственост, сигурност, екология и други 

дейности”. 

8. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 230/05.04.2016 г., относно: Отчет 
за изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социални услуги за деца и възрастни за 
2015 г. 

Докладва: Христина Ефтимова – член на Комисията по „Здравеопазване и социални 

дейности”. 

9. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 231/05.04.2016 г., относно: 

Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги за деца и възрастни за 2017 г. в 
община Две могили. 

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

социални дейности”. 

10. Докладна записка от Ангелина Начева с вх. № 232/05.04.2016 г., относно: 

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

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

и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

11. Докладна записка от Красимира Русинова с вх. № 234/05.04.2016 г., относно: 

Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2016 г. в община Две могили. 
Докладва: Светлозар Донев – председател на Комисията по „Образование, култура 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

12. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 235/06.04.2016 г., относно: 
Продажба на дворно място – частна общинска собственост в град Две могили. 

Докладва: Галя Додева – член на Комисията по „Предотвратяване и установяване 

конфликти на интереси, общинска собственост, сигурност, екология и други дейности”. 

13. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 236/06.04.2016 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: Георги Георгиев – член на Комисията по „Предотвратяване и 

установяване конфликти на интереси, общинска собственост, сигурност, екология и други 

дейности”. 

14. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 237/06.04.2016 г., относно: 

Отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост в град Две могили. 
Докладва: Ивайло Пенев – член на Комисията по „Предотвратяване и установяване 

конфликти на интереси, общинска собственост, сигурност, екология и други дейности”. 

15. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 238/06.04.2016 г., относно: 
Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, чрез публичен търг с 
явно наддаване. 

Докладва: Мехмед Мехмедов – секретар на Комисията по „Предотвратяване и 

установяване конфликти на интереси, общинска собственост, сигурност, екология и други 

дейности”. 

16. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 239/06.04.2016 г., относно: 
Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под аренда на земеделска земя, 
стопанисвана по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Баниска, с. Бъзовец, с. Пепелина и 
с. Помен, Община Две могили. 

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

животновъдство и гори”. 

17. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 240/06.04.2016 г., относно: 

Учредяване на общински спортен клуб по бойни изкуства. 
Докладва: Айдън Карамехмедов – член на Комисията по „Териториално устройство 

и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 
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18. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 241/06.04.2016 г., относно: 
Продажба на дворно място – частна общинска собственост в град Две могили. 

Докладва: Галя Додева – член на Комисията по „Предотвратяване и установяване 

конфликти на интереси, общинска собственост, сигурност, екология и други дейности”. 

19. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 246/07.04.2016 г., относно: 
Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост в град Две могили. 

Докладва: Румен Марков – председател на Комисията по „Предотвратяване и 

установяване конфликти на интереси, общинска собственост, сигурност, екология и други 

дейности”. 

20. Докладна записка от Красимира Русинова с вх. № 247/07.04.2016 г., относно: 
Отчет за изпълнение на Общинската програма за закрила на детето за 2015 г. 

Докладва: Стефан Димитров – секретар на Комисията по „Образование, култура 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

21. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 251/11.04.2016 г., относно: 
Безвъзмездно предоставяне на вещи – частна общинска собственост на търговско дружество 
„Черни Лом 2008” ЕООД – град Две могили. 

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 
22. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 252/11.04.2016 г., относно: 

Допълнение на „План за развитие на община Две могили 2014 – 2020”. 
Докладва: Галя Додева – председател на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 
23. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 253/11.04.2016 г., относно: 

Подкрепа инициатива на манастир „Света Марина” – село Каран Върбовка да кандидатства с 
проектно предложение по ПРСР. 

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

24. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 254/11.04.2016 г., относно: 
Промени по бюджета на Община Две могили към 30.04.2016 г. и актуализация на плана за 
капиталовите разходи за 2016 година. 

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

финанси”. 

25. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 255/12.04.2016 г., относно: 

Допълнение на „План за развитие на община Две могили 2014 – 2020”. 
Докладва: Стефан Димитров – член на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

26. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 258/13.04.2016 г., относно: 
Определяне на представител на община Две могили за провеждане на извънредно заседание на 
общото събрание на Асоциацията по ВиК – Русе. 

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

и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

27. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 244/06.04.2016 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Петя Николаева Пенчева, живееща в град Две 
могили за раждане на второ дете – Георги Искренов Илиев. 

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

социални дейности”. 

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

28. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 245/06.04.2016 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Десислава Атанасова Атанасова, живееща в 
град Две могили за раждане на първо дете – Виктор Миленов Райков. 

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

дейности”. 

         Севгюл Юмерова – секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
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29. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 257/13.04.2016 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Минка Петрова Петрова, живееща в град Две 
могили, на улица „Места” № 1. 

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

дейности”. 

30. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 264/20.04.2016 г., относно: 
Вземане решение за даване на разрешение за изработване на Комплексен проект за 
инвестиционна инициатива /КПИИ/ по реда на чл. 150, ал. 1 и ал. 2 от Закона за устройство на 
територията /ЗУТ/ за поземлени имоти /ПИ/ 105030 и 105034 в землището на с. Помен с 
ЕКАТТЕ 57488, община Две могили, област Русе с обхват: Подробен устройствен план - План 
за застрояване  /ПУП-ПЗ/, Подробен устройствен план - Парцеларен план (планове) /ПУП-
ПП/, инвестиционен технически проект за изграждане на „Овцеферма” и инвестиционен 
технически проект за „Реконструкция на съществуващ трансформаторен пост тип - селски”. 

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

31. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 265/20.04.2016 г., относно: 
Вземане решение за даване на разрешение за изработване на Комплексен проект за 
инвестиционна инициатива /КПИИ/ по реда на чл. 150, ал. 1 и ал. 2 от Закона за устройство на 
територията /ЗУТ/ за поземлен имот /ПИ/ 000135 в землището на с. Помен с ЕКАТТЕ 57488, 
община Две могили, област Русе с обхват: Подробен устройствен план - План за застрояване  
/ПУП-ПЗ/, Подробен устройствен план - Парцеларен план (планове) /ПУП-ПП/, 
инвестиционен технически проект за изграждане на „Млекопреработвателно предприятие - 
мандра и месопреработвателно предприятие - кланица” и инвестиционен технически проект за 
„Трансформаторен пост тип БКТП и кабел 20 кV”. 

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

32. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 267/21.04.2016 г., относно: 
Кандидатстване на Община Две могили по Оперативна програма „Наука и образование за 
интелигентен растеж” 2014-2020. 

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

финанси”. 

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

Първа точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 168/14.03.2016 г., относно: Продажба 
на поземлен имот – частна общинска собственост в град Две могили. 

По нея докладва:  

1. Мехмед Мехмедов – секретар на Комисията по „Предотвратяване и установяване 

конфликти на интереси, общинска собственост, сигурност, екология и други дейности”: 

Община Две могили е собственик на недвижим имот с площ от 245 кв. м. с начин на 
трайно ползване „За електроенергийно производство”. В същото време, е постъпила молба от 
Дамян Драгомиров Дамянов – управител на „Жокей” ООД, с която същият проявява интерес 
за закупуване на имота, тъй като „Жокей” ООД е собственик на законно построена сграда за 
електроенергийно производство /трафопост/, който попада в общинския имот. Към молбата е 
приложен документ за собственост – Нотариален акт за покупко – продажба на недвижим 
имот по силата на който „Жокей” ООД е станал собственик на сградата. След като комисията 
разгледа на свое заседание докладната записка, излязохме със становище предложеният ни 
проект на решение да бъде приет, като от основанията отпаднат чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС. 

Разисквания по първа точка нямаше. 

По първа 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 

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация във връзса с чл. 35, ал. 3, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската 

собственост, чл. 38, ал. 1 от Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и 



 6 

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

и Докладна записка с вх. № 168 от 14.03.2016 г. с 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа 

„Против” и 1 (един) глас „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 184 
  

1. Дава съгласието си да бъде включен в т. 2 на Раздел ІV (четвърти) от Програмата за 
управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016 година, приета с Решение 
№ 73 по Протокол № 6/29.01.2015 г. на Общински съвет Две могили Поземлен имот с площ 
245 кв. м., представляващ имот с идентификатор № 20184.1.2884 по кадастралната карта и 
кадастрални регистри на гр. Две могили, Община Две могили, област Русе с начин на трайно 
ползване „За електроенергийно производство” при граници и съседи: север поземлен имот с 
идентификатор 20184.1.838, изток 20184.1.2767, юг 20184.1.2538, предмет на Акт за частна 
общинска собственост № 3491 от 13.12.2011 г. на кмета на Община Две могили. 

2. Да бъде продаден на „Жокей” ООД, представлявано от Дамян Драгомиров Дамянов – 
управител, имота описан в т. 1. 

3. При данъчна оценка на имота, в размер на 874.40 (осемстотин седемдесет и четири 
лева и четиридесет стотинки) и пазарна оценка в размер на 1 017 (хиляда и седемнадесет) лева, 
съгласно доклада на лицензиран оценител, определя цена в размер на 1 100 (хиляда и сто) лева 
при сключване на договора за покупко - продажба. 

4. Възлага на Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите действия за: 
4.1. Изпълнение на решението по т. 1 и т. 2. 
4.2. Сключването на договора за покупко – продажба и вписването му в Публичния 

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

 

Втора точка от дневния ред: 

Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 218/31.03.2016 г., относно: Допълнение 
на Плана за развитие на община Две могили 2014 – 2020 г. 

По нея докладва:  

1. Стефан Димитров – 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 докладната записка, която е внесена, в 
следствие на постъпило предложение от свещеник Алеко Димитров Рачев, с което той ни 
уведомява, че църква „Света Троица” – град Две могили е изготвила проектно предложение 
„Ремонт и реконструкция на църква „Света Троица” – град Две могили, с което иска да 
кандидатсква по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., Мярка 7 „Основни 
услуги и обновяване на селата в селските райони”, Подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, 
свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното 
наследство на селата. Във връзка с това ние трябва да вземем решение да допълним Плана за 
развитие на община Две могили 2014 – 2020 г. с нова конкретна мярка, тъй като тя не е 
включена в него. Становището на комисията е предложеният ни проект на решение да бъде 
приет. 

Разисквания по втора точка нямаше. 

По втора точка от дневния ред, Общинският съвет 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 и Докладна записка с вх. № 218 от 31.03.2016 г. с 16 (шестнадесет) гласа 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 185 
  

1. Допълва Приоритет 3, Развитие на социалната сфера на човешките ресурски и 
подобряване на жизнената среда, цел 3.2. Подобряване на културната инфраструктура на 
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общината от Плана за развитие на община Две могили 2014 – 2020 г., с нова мярка, а именно: 
„3.2.14 „Ремонт и реконструкция на църква „Света Троица” – град Две могили”. 

2. Упълномощава Председателят на Общинския съвет  да впише допълнението в 
Планът за развитие на община Две могили 2014 – 2020 г. 

 

Трета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 219/31.03.2016 г., относно: Подкрепа 
инициативата на църква „Света Троица” – град Две могили да кандидатсква с проетно 
предложение. 

По нея докладва:  

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

Докладната записка е свързана с предходната и също касае постъпилото предложение 
от свещеник Алеко Димитров Рачев, с което се иска да подкрепим инициативата на църква 
„Света Троица” – град Две могили да кандидатства по Програмата за развитие на селските 
райони 2014 – 2020 г., Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, 
Подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и 
подобряване на културното и природното наследство на селата. Комисията по „Бюджет и 
финанси” разгледа на свое заседание предложения ни проект на решение и излезе със 
становище той да бъде приет. 

Разисквания по трета точка нямаше. 

По трета точка от дневния ред, Общинският съвет 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 и Докладна записка с вх. № 219 от 31.03.2016 г. с 16 (шестнадесет) гласа 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 186 
  

1. Подкрепя инициативата на църква „Света Троица” – града Две могили, община Две 
могили, област Русе да кандидатства с проектно предложение с наименование: „Ремонт и 
реконструкция на църква „Света Троица” – град Две могили по Програмата за развитие на 
селските райони 2014 – 2020 г., Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 
райони”, Подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и 
подобряване на културното и природното наследство на селата 

2. Потвърждава, че включените в проекта дейности съответстват на Приоритет 3, 
Развитие на социалната сфера на човешките ресурски и подобряване на жизнената среда, цел 
3.2. Подобряване на културната инфраструктура на общината, мярка 3.2.14. „Ремонт и 
реконструкция на църква „Света Троица” – град Две могили.” 

 

Четвърта точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 222/01.04.2016 г., относно: 
Одобряване на разходите за командироки на кмета на общината и председетеля на Общински 
съвет – Две могили за перида от 01.01.2016 г. до 31.03.2016 г. 

По нея докладва:  

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

Комисията по „Бюджет и финанси” разгледа на свое заседание докладната записка, 
относно одобряване на разходите за командировки на кмета на общината и председателя на 
Общински съвет – Две могили за периода от 01.01.2016 г. – 31.03.2016 г. За периода от 
01.01.2016 г. до 31.03.2016 година разходите за командировка на Кмета на общината – 
Божидар Димитров Борисов са в размер на 359.65 лева, на Председателя на Общинския съвет – 
Байчо Петров Георгиев за същия период са в размер на 107.95 лева и на Зам.-председателя на 
Общинския съвет – Айдън Сабриев Карамехмедов – в размер на 99.00 лева. Становището на 
комисията е предложеният ни проект на решение да бъде приет. 

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

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

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

Общински съвет Две могили, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 

администрация във връзка с 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., и Докладна записка с вх. № 222 от 01.04.2016 г. с 16 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 187 
 

1. Одобрява направените разходи за командировки за периода 01.01.2016 година до 
31.03.2016 година на Кмета на общината Божидар Димитров Борисов – в размер на 359.65 
(триста петдесет и девет лева и шестдесет и пет стотинки), както следва: 

- РКО № 28/14.01.2016 г.        10.00 лева. 
- РКО № 104/09.02.2016 г.        40.00 лева. 
- РКО № 163/18.02.2016 г.        99.00 лева. 
- РКО № 191/26.02.2016 г.        90.65 лева. 
- РКО № 272/21.03.2016 г.        10.00 лева. 
- РКО № 283/24.03.2016 г.                 110.00 лева. 
2. Одобрява направените разходи за командировки за периода 01.01.2016 година до 

31.03.2016 година на Председателя на Общински съвет – Байчо Петров Георгиев размер на 
107.95 (сто и седем лева и деветдесет и пет стотинки), както следва: 

- РКО № 192/26.02.2016 г.        90.65 лева. 
- РКО № 271/21.03.2016 г.        17.30 лева. 
3. Одобрява направените разходи за командировки за периода 01.01.2016 година до 

31.03.2016 година на зам. Председателя на Общински съвет – Айдън Сабриев Карамехмедов в 
размер на 99.00 (деветдесет и девет) лева, както следва: 
 - РКО № 166/18.02.2016 г.        99.00 лева. 
 

Пета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 223/04.04.2016 г., относно: 
Определяне на годишната вноска за фонд „Общинска солидарност” към НСОРБ. 

По нея докладва:  

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

Националното сдружение на общините в Република България е създал фонд 
„Общинска солидарност”, целта на който е чрез междуобщинска подкрепа, пострадали 
общини да бъдат подпомогнати финансово за организиране на спасителни и аварийно-
възстановителни дейности при бедствия. Фондът няма да замества съществуващата държавна 
политика на подпомагане. Ежегодните вноски във Фонда са определени с чл. 6 т. 2 от 
Правилника за устройството и дейността на Фонд „Общинска солидарност”, които трябва да 
са в размер не по-малък от 300 лв., което налага вземането на решение от Общински съвет за 
определяне на точния размер на годишната вноска. Промяната в ръководството на общината 
налага промяна и в представителите на общината в Общото събрание на Фонд „Общинска 
солидарност”. Комисията по „Бюджет и финанси” разгледа на свое заседание предложението 
и излезе със становище то да бъде прието с една промяна в т. 1, а именно: „Определя 
годишната вноска за 2016 година на община Две могили във фонд „Общинска солидарност” 
към НСОРБ да бъде в размер на 300 (триста) лева.” 

В разискванията по пета точка участие взеха: 

1. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Напълно съм съгласен с предложението на комисията, нека т. 1 от предложения проект 
на решение добие вида, който предложи г-н Чолаков. 

След приключване на разискванията по пета 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 
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организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 

му с общинската администрация във връзка с чл. 31, ал. 6 от Устава на Националното 

сдружение на общините в Република България и Правилника за устройството и 

дейността на Фонд „Общинска солидарност” и Докладна записка с вх. № 223/04.04.2016 г. 

с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, 

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 188 
  

 1. Определя годишната вноска за 2016 година на община Две могили във фонд 
„Общинска солидарност” към НСОРБ да бъде в размер на 300 (триста) лева. 
 2. Определя Божидар Димитров Борисов – Кмет на Община Две могили за 
представител на Общината в Общото събрание на Фонда. 
 3. При невъзможност Кметът на Общината да вземе участие в Общото събрание на 
Фонда, определя Красимира Русинова – заместник-кмет на Община Две могили за 
представител на Общината в Общото събрание на Фонда. 
 

Шеста точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 226/04.04.2016 г., относно: 
Информация за дейността на финансовия контроьор през 2015 г. 

По нея докладва:  

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

Съгласно приетия График за изготвяне и представяне на програми, планове, доклади, 
отчети и информации на редовните заседания на Общинския за 2016 г. ни е представена 
Информация за дейността на финансовия контрольор през 2015 г. Всички знаем, че именно 
финансовия контрольор следи и контролира всички разходи ан Общината преди те да бъдат 
извършени. Информацията е много стегната, много подробна и изчерпателна, поради което 
становището на комисията е тя да бъде приета. 

Разисквания по шеста точка нямаше. 

По шеста точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 

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

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

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация във връзка с наше Решение № 48 по протокол № 4/18.12.2015 г. и 

Докладна записка с вх. № 226/04.04.2016 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 189 
  

1. Приема Информацията за дейността на финансовия контрольор през 2015 г. 
Приложение: Информация за дейността на финансовия контрольор през 2015 г. 
 

Седма точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 229/05.04.2016 г., относно: 

Информация за дейносттана Специализираното звено „Контрол и опазване на обществения 
ред и сигурност „ (СЗ „КООРС”) в община Две могили през 2015 г. и насоки за работа през 
2016 г. 

По нея докладва:  

1. Румен Марков – председател на Комисията по „Предотвратяване и установяване 

конфликти на интереси, общинска собственост, сигурност, екология и други дейности”: 

Информацията за дейността на Специализираното звено „Контрол и опазване на 
обществения ред и сигурност „ (СЗ „КООРС”) в община Две могили през 2015 г. е много 
кратка. Беше разгледана на заседание на шеста комисия и тъй като е само информация ще я 
приемем с много забележки. Бюджетът на това звено е 55 000 лева годишно. За тези 55 000 
лева за миналата година звено КООРС са издали 8 броя актове, за цяла година, от които не е 
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описано колко са паднали в съда. Няма никаква информация каква е ситуацията във всяко едно 
населено място. Информацията е меко казано „смешна”. 

Г-н Кмете, вземете мерки за това звено КООРС да влязат в ритъм, защото се излагаме. 
Нека след два месеца да ни представят план за работа на звеното. Имат си правилник, по който 
да работят, има и наредби. 

В разискванията по седма точка участие взеха: 

1. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 

Всички знаете, че дейността на звеното КООРС е много разнообразна и тяхната работа 
е по-скоро превантивна, отколкото силова. 

2. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Вземат се необходимите мерки по този въпрос. Както каза и г-н Чолаков дейностите на 
това звено са твърде разнообразни. Лошото е, че много от хората, които са назначени на тези 
длъжности изпълняват и дейности, като работа и на автогарата, за да могат да се вмъкнат в 
часовете, изпълняват се и длъжности за сградата на поликлиниката за почистване и други 
отговорности, а в същото време в длъжностната му характеристика е съвсем друго. Тук е и 
момента да кажа защо си оттеглих докладната записка относно увеличаване на щата на 
Центъра за обществена подкрепа – оттеглих я, защото се оказа, че не е необходимо решение на 
Общински съвет. Длъжността, която в момента се изпълнява е от служител на КООРС. Затова 
идеята ми е тази длъжност да бъде освободена, за да може да бъде назначен човек, който да се 
занимава със задълженията произтичащи от това, което трябва да прави това звено. Не смятам, 
че актовете, които са издадени трябва да бъдат мера за работата на звеното. Работата на тези 
хора е превантивна, а не да си изкарват заплатите, чрез писане на актове. Тези хора трябва да 
демонстрират присъствие и да показват на тези хора, които не искат да спазват правилата, че 
има хора, които следят за това. 

2. Николай Христов – Общински съветник: 

Лицензът, който е даден на звеното КООРС от Главна дирекция на полицията е за 
охрана на общинско имущество. Всичко друго, което възлагаме да изпълнява звеното е извън 
това, което трябва да се случва. За да можем да правим това, което искаме, означава че трябва 
допълнително да поискаме лицензиране за други дейности. В предходния мандат многократно 
съм имал срещи с комисарите от дирекцията в Русе и те са настоявали да направим всичко 
възможно да лицензираме звеното и за извършване на друг вид дейности. 

3. Христина Ефтимова – Общински съветник: 

Наистина, че представената ни информация е много бедна, но аз имам едно 
предложение да се пусне докладна записка за промяна на бюджета и на служителите от 
звеното да бъде закупено необходимото облекло, за да се знае, че тези хора работят като 
охрана. 

4. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Напълно подкрепям предложението на г-жа Ефтимова, униформи трябва да се осигурят 
и за хората, които работят и на пещерата. 

След приключване на разискванията по седма 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 наше Решение № 48 по протокол № 

4/18.12.2015 г. и Докладна записка с вх. № 229/05.04.2016 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 190 
  

1. Приема за сведение Информация за дейността на Специализирано звено „Контрол и 
опазване на обществения ред и сигурност” през 2015 г. и насоки за работа през 2016 г. 

Приложение: Информация за дейността на Специализирано звено „Контрол и опазване 
на обществения ред и сигурност” при община Две могили през 2015 г. и насоки за работа през 
2016 г. 
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Осма точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 230/05.04.2016 г., относно: Отчет за 
изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социални услуги за деца и възрастни за 
2015 г. 

По нея докладва:  

1. Христина Ефтимова – член на Комисията по „Здравеопазване и социални 

дейности”: 

Комисията по „Здравеопазване и социални дейности” разгледа на свое заседание 
представения ни Отчет за изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социални 
услуги за деца и възрастни за 2015 г. Отчетът е много подробен, всеобхватен и от него си 
личи, че общинска администрация се е постарала при изготвянето му. От отчета става ясно, че 
безработицата се е увеличила и тези лица вече попадат в кръга на социално слабите. Има ръст 
на безработните лица, които са с начално и по-ниско образование без никаква квалификация и 
ние много трудно бихме могли да се погрижим за тези хора. Социалните услуги, които се 
осъществяват на територията на Община Две могили са Център за обществена подкрепа, 
Център за настаняване от семеен тип, Защитено жилище, Домашен социален патронаж, 
Обществена трапезария. С възможностите, с които разполага, Общината се старае да 
подпомага и да подкрепя социално слабите жители на територията си. Ето защо аз от тук 
искам да кажа на всички, които идват да подават молби за отпускане на еднократни помощи – 
не злоупотребявайте с подаването на молби и с добрината на Общината. Общината и 
Общинския съвет не са институция, която трябва да ви плаща тока, водата или каквито и да 
било други разходи, защото вие не сте били съвестни платци в продължение на няколко 
месеца назад. Становището на комисията е отчетът да бъде приет. 

Разисквания по осма точка нямаше. 

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 Правилника № 1 за организацията и дейността на 

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация във връзка с наше Решение № 48 по протокол № 4/18.12.2015 г. и 

Докладна записка с вх. № 230/05.04.2016 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 191 
  

1. Приема Отчет за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социални услуги 
за деца и възрастни в Община Две могили за 2015 г. 

Приложение: Отчет за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социални 
услуги за деца и възрастни в Община Две могили за 2015 г. 

 

Девета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 231/05.04.2016 г., относно: Приемане 
на Годишен план за развитие на социалните услуги за деца и възрастни за 2017 г. в община 
Две могили. 

По нея докладва:  

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

дейности”: 

 Докладната записка е относно приемане на Годишен план за развитие на социалните 
услуги за деца и възрастни за 2017 г. в община Две могили и е сходна с предходната, която 
разгледахме. Общинска администрация ежегодно изготвя Общински план за развитие на 
социалните услуги, които съгласува с Дирекция „Социално подпомагане” и с Обществения 
съвет към Общинския съвет, преди приемането му на сесия съвета. Общинският план описва 
развитието на социални услуги за съответната година, предвидените мерки за социално 
включване, дейности по развитието на партньорства и работа в мрежа, както и предприетите 
мерки за развитие на човешките ресурси, ангажирани в социални дейности в Общината. 
Становището на комисията е предложеният ни Годишен план за развитие на социалните 
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услуги за деца и възрастни за 2017 г. в община Две могили да бъде приет, като правим 
предложение за едно допълнение в него, а именно: В позиция 6 да се включи и Център за 
настаняване от семеен тип за възрастни с психични разстройства или деменция и в село 
Могилино, защото както всички знаете за там има готов проект, който може да се преработи и 
да се кандидатства с него. 

В разискванията по девета точка участие взеха: 

1. Айдън Карамехмедов – Общински съветник: 

Нека в позиция 6 да остане Център за настаняване от семеен тип за възрастни с 
психични разстройства или деменция само в село Могилино, а село Бъзовец да се запише в т. 
11 – дейности по развитие на партньорства, тъй като там ще бъде изграден частен дом за 
възрастни.  

2. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Съгласен съм с направените предложения от комисията. Всички сме наясно с 
демографския срив и трябва да се работи в тази насока. По линия на проекта личен асистент, 
който стартира сега наскоро се оказа, че хората, които имат нужда от подкрепа са много 
повече, от това, което ние можем да осигурим. Това не е програма по линия на социалните 
дейности, това е програма на Общината и на нас ни се спуска точна бройка, за която ние 
можем да осигурим хора. В проекта бяха включени наистина най-тежките случаи. За 
съжаление практиката показва и случаи, в които за крайно нуждаещия се потребител няма 
личен асистент. Изводите, които произлизат от всичко това са, че трябва да се работи в насока 
за изграждане на такива специализирани домове за възрастни хора, които да са 
специализирани и да има кой да се грижи за тях. 

След приключване на разискванията 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 Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 

му с общинската администрация във връзка с чл. 36б, ал. 4 от Правилника за прилагане 

на Закона за социално подпомагане и Докладна записка с вх. № 231/05.04.2016 г. с 16 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 192 
  

1. Приема годишен план за действие по изпълнението на Общинската стратегия за 
развитие на социалните услуги за деца и възрастни за 2017 година в Община Две могили. 

2. Упълномощава Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите действия 
за изпълнение решението на общински съвет. 

Приложение: Годишен план за действие по изпълнението на Общинската стратегия за 
развитие на социалните услуги за деца и възрастни за 2017 година в Община Две могили. 

 

Десета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Ангелина Начева с вх. № 232/05.04.2016 г., относно: 

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

По нея докладва:  

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

Комисията по „Териториално устройство и строителство, местно самоуправление и 
нормативна уредба” разгледа на свое заседание представената ни Информация за резултатите 
от дейността на кмета на кметство село Баниска през последната година и проблемите, които 
стоят пред него и излезе със становище тя да бъде приета с една забележка – в предложеният 
ни проект на решение има допусната една техническа грешка, вместо село Баниска е записано 
село Бъзовец. 

Разисквания по десета точка нямаше. 

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 
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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 наше Решение № 48 по Протокол № 48/18.12.2015 г. и 

Докладна записка с вх. № 232/05.04.2016 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 193 
  

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

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

 

Единадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Красимира Русинова с вх. № 234/05.04.2016 г., относно: 

Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2016 г. в община Две могили. 
По нея докладва:  

1. Светлозар Донев – председател 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 докладната записка, относно приемането на Общинска 
програма за закрила на детето за 2016 г. в община Две могили. Същата се внася съгласно 
приетия график за изготвяне и представяне на програми, планове, доклади, отчети и 
информации на редовните заседания на Общинския съвет. Целта на програмата е да анализира 
актуалното състояние на децата, живеещи на територията на Община Две могили, да открие 
проблемите в тяхното отглеждане и възпитание, както и ресурсите, с които всички 
заинтересовани институции и лица разполагат, за да се обезпечи пълноценният живот и 
развитие на подрастващите. Становището на комисията е програмата да бъде приета. 

Разисквания по единадесета точка нямаше. 

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

1, т. 12 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 

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

Общинския съвет, неговите комиси и взаимодействието му с Общинската 

администрация във връзка с чл. 3, ал. 1 от Правилник № 1 за прилагане на Закона за 

закрила на детето, наше Решение № 48 по Протокол № 4/18.12.2015 г. и Докладна записка 

с вх. № 234/05.04.2016 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) 

гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 194 
  

1. Приема Общинска програма за закрила на детето за 2016 год. в Община Две могили. 
 2. Упълномощава заместник кмета на Община Две могили и председател на Комисията 
за детето г-жа Красимира Русинова да предприеме необходимите действия за изпълниние 
решението на Общински съвет. 

Приложение: Общинска програма за закрила на детето за 2016 година в Община Две 
могили. 

 

Дванадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 235/06.04.2016 г., относно: Продажба 
на дворно място – частна общинска собственост в град Две могили. 

По нея докладва:  

1. Галя Додева – член 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 докладната записка, относно 
продажбата на дворно място – частна общинска собственост в град Две могили, собственост на 
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Община Две могили. Имотът предствалява Дворно място с площ от 755 кв. м. с начин на 
трайно ползване “Ниско застрояване”, върху който с протокол от 1964 г. е отстъпено право на 
строеж на Георги Цонев Георгиев. Условията за отстъпеното право на строеж са изпълнени, 
като в имота е построена едноетажна масивна жилищна сграда с площ 70 кв. м. и други 
второстепенни сгради. Видно от нотариален акт за покупко – продажба, Георги Цонев 
Георгиев и съпругата му продават сградите в имота на сина си Велико Георгиев Цонев, който 
е починал през 2015 г. Наследниците на Велико Георгиев Цонев проявяват интерес за 
закупуване на общинската земя под сградите, което налага да вземем решение за продажба на 
същата. Становището на комисията е предложението да бъде прието, като от основанията за 
приемане на решението се заличи чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС. 

Разисквания по дванадесета точка нямаше. 

По дванадесета 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 

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация във връзка с чл. 35, ал. 3, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската 

собственост, чл. 38 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. № 235/06.04.2016 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 

0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 195 
  

1. Дава съгласието си да бъде включен в Раздел V (пети) от Програмата за управление и 
разпореждане с имоти общинска собственост за 2016 година, приета с Решение № 73 по 
Протокол № 6/29.01.2016 г. на Общински съвет Две могили имота представляващ дворно 
място с площ 755 кв. м. представляващо имот с идентификатор 20184.1.422 (две, нула, едно, 
осем, четири, точка, едно, точка, четири, две, две), по кадастралната карта и кадастрални 
регистри на гр. Две могили, Община Две могили, област Русе, ЕКАТТЕ 20184 с начин на 
трайно ползване “Ниско застрояване”, при граници и съседи: север – имот с идентификатор 
20184.1.421, запад имот с идентификатор 20184.1.423, юг – улица „Пирин”, предмет на Акт за 
частна общинска собственост № 3754 от 28.03.2016 г. на Кмета на Община Две могили. 

2. Имота описан в т. 1 да бъде продаден на наследниците на Велико Георгиев Цонев, б. 
ж. на гр. Две могили, област Русе. 

2.1. При данъчна оценка на имота, в размер на 2 824.50 (две хиляди осемстотин 
двадесет и четири лева и петдесет стотинки), и пазарна оценка в размер на 3 088 (три хиляди 
осемдесет и осем) лева, съгласно доклада на лицензиран оценител, определя цена 3 100 (три 
хиляди и сто) лева при сключване на договора за продажба. 

3. Възлага на Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите действия за: 
3.1. Сключване на договора за продажба и вписването му в Публичния регистър на 

община Две могили за разпоредителните сделки с имоти – частна общинска собственост. 
 

Тринадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 236/06.04.2016 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. Георги Георгиев – член 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 и тази 
докладна записка, която касае отдаване под наем на част от имот – публична общинска 
собственост, собственост на Община Две могили. Имотът представлява „Здравно заведение” 
със застроена площ 492 кв. м.  находящ се на ул. ”Христо Ботев”  № 19. С договор за наем за 
срок от 5 години е отдадено помещение № 12 с площ от 14.60 кв. м., находящо се на втория 



 15 

етаж на сградата на „НЕТУОРКС БЪЛГАРИЯ” ЕООД. Тъй като срокът на договора изтича се 
налага да вземем решение за отдаване под наем на същото помещение и подновяване на 
договора. Становището на комисията е предложеният ни проект на решение да бъде приет, 
като в основанията също бъдат заличени чл. 49 и чл. 50, т. 1 от Наредба № 7 за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост в Община 
Две могили. 

Разисквания по тринадесета точка нямаше. 

По тринадесета 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 

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация във връзка с чл. 14, ал. 7 и ал. 8 от Закона за общинската собственост, чл. 

17 и т. 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 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. № 236 от 06.04.2016 г. с 16 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 196 
  

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 2016 година, приета с 
Решение № 72 по Протокол № 6/29.01.2016 г. на Общински съвет Две могили, помещение № 
12 с площ 14.60 кв. м., находящо се на втория 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 5 (пет) години имотът описан в т.1. 

2.1. Начална месечна наемна цена при провеждане на конкурса 43.80 лева (четиридесет 
и три лева, 80 ст.). 

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. 
 

Четиринадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 237/06.04.2016 г., относно: Отдаване 
под наем на част от имот – частна общинска собственост в град Две могили. 

По нея докладва:  

1. Ивайло Пенев – член на Комисията по „Предотвратяване и установяване 

конфликти на интереси, общинска собственост, сигурност, екология и други дейности”: 

С Решение № 97 от 2012 г. е проведена процедура за отдаване под наем след 
провеждане на търг с явно наддаване за срок от 3 (три) години за търговска дейност, 
функционално обособена част с площ от 192 кв. м., част от сграда със смесено 
предназначение, находяща се в Поземлен имот, представляващ „Дворно място” с площ от 4675 
кв. м. Описаният имот е част от апортната вноска в капитала на Търговско дружество „Черни 
Лом 2008” ЕООД с Решение № 304 по Протокол № 25 от 19.12.2008 г. на Общински съвет, 
град Две могили. Тъй като договорът е изтекъл е необходимо да бъде проведена нова 
процедура за отдаване под наем. Съгласно Учредителния акт на Търговско дружество „Черни 
Лом 2008” ЕООД, гр. Две могили, решенията за придобиване и разпореждане с недвижимо и 
движимо имущество, представляващи дълготрайни материални активи по смисъла на 
българското законодателство, се вземат от едноличния собственик на капитала Община Две 
могили, чрез Общински съвет – Две могили, при спазване изискванията на законите и 
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наредбите. Становището на комисията е предложеният ни проект на решение да бъде приет, 
като от основанията отново бъдат заличени чл. 49 и чл. 50, т. 1 от Наредба № 7 за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост в Община 
Две могили и в т. 1 квадратурата, която е записана да се поправи на 542 кв.м., тъй като е 
допусната техническа грешка. 

В разискванията по четиринадесета точка участие взеха: 

1. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Съгласен съм с предложението на комисията. 
След приключване на разискванията по четиринадесета 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 Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация във връзка с чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 8, 

чл. 51, ал. 2, буква „б” от Закона за общинската собственост, чл. 22 от Наредба № 7 за 

реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост 

в Община Две могили, област Русе, чл. 73 и 74 от Наредба № 16 за условията и реда за 

упражняване на правата на собственост на община Две могили в търговски дружества с 

общинско участие в капитала и за участието на общината в граждански дружества и за 

сключване на договори за съвместна дейност на Община Две могили, Област Русе чл. 15, 

ал. 2 от Учредителен акт на „ЧЕРНИ ЛОМ 2008” ЕООД – Две могили и Докладна 

записка с вх. № 237/06.04.2016 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 

0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 197 
  

1. Дава съгласие да бъде отдаден под наем след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване за срок от 4 (четири) години за търговска дейност, функционално обособена част с 
площ от 192 (сто деветдесет и два)  кв. м., част от сграда със смесено предназначение, с 
идентификатор 20184.1.2099.5 с обща застроена площ от 542 кв. м (петстотин и четиридесет 
кв. м), находяща се в Поземлен имот с идентификатор № 20184.1.2099, представляващ 
„Дворно място” с площ от 4 675 кв. м (четири хиляди шестстотин седемдесет и пет кв. м), на 
ул. „Цар Симеон” № 26 по Акт за общинска собственост  № 3487/14.11.2011 г. на Кмета на 
Община Две могили. 

2. За начална цена при провеждане на търга да бъде приета базисната, месечна наемна 
цена от 3.00 (три) лева на квадратен метър за недвижими имоти  и терени – частна общинска 
собственост за осъществяване на търговка дейност, първа зона съгласно т. 1 от Приложение № 
1 на Тарифа за определяне на минимални месечни наемни цени на квадратен метър за отдаване 
под наем на общински нежилищни имоти от Наредба № 7 за реда на придобиване, управление 
и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост на Община Две могили, област Русе. 

3. Стъпка на наддаване при провеждане на търга – 10 % (десет процента) от началната 
цена. 
 4. Възлага на управителя на Търговско дружество „ЧЕРНИ ЛОМ 2008” ЕООД, гр. Две 
могили – Кънчо Кънев да предприеме необходимите действия за провеждането на публичен 
търг с явно наддаване за отдаване под наем на описания в т. 1 имот по реда на Наредба № 7 за  
реда на придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост на 
Община Две могили, област Русе. 
 

Петнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 238/06.04.2016 г., относно: Отдаване 
под наем на част от имот – публична общинска собственост, чрез публичен търг с явно 
наддаване. 

По нея докладва: 

1. Мехмед Мехмедов – секретар на Комисията по „Предотвратяване и установяване 

конфликти на интереси, общинска собственост, сигурност, екология и други дейности”: 
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Комисията по „Предотвратяване и установяване конфликти на интереси, общинска 
собственост, сигурност, екология и други дейности” разгледа на свое заседание настоящата 
докладна записка за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, чрез 
публичен търг с явно наддаване, собственост на Община Две могили представляващ поземлен 
имот с площ от 1 568 кв. м. с построената в него триетажна масивна сграда с площ от 282 кв. 
м. с начин на трайно ползване “За административна сграда комплекс”. С договор от 2015 г. е 
отдадена под наем функционално обособена част с площ 42 кв.м., представляваща 
„Помещение за извършване на дейности от финансов характер и банкомат” на СИБАНК ЕАД 
за срок от 5 (пет) години. Във връзка с прекратяване на договора по искане на СИБАНК ЕАД е 
необходимо да се проведе процедура за отдаване под наем на общинска площ с разположение 
и размери, подходящи за монтаж и експлоатация на банкомат. Становището на комисията е 
предложението да бъде прието, като от основанията да отпаднат чл. 49 и чл. 50, т. 1 от Наредба 
№ 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска 
собственост в Община Две могили. 

Разисквания по петнадесета точка нямаше. 

По петнадесета 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 

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация във връзка с чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 17, ал. 

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. № 238 

от 06.04.2016 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 198 
  

1. Да бъде отдадена под наем за срок от 5 (пет) години функционално обособена част от 
имот с площ 1.5 кв. м. (подходяща за монтаж и експлоатация на банкомат) на първи етаж, 
вдясно от входа на общинска сграда с административен адрес гр. Две могили, бул. „България” 
№ 84, ситуирана в поземлен имот с идентификатор 20184.1.1033, предмет на Акт за публична 
общинска собственост № 3513 от 21.03.2012 година на Кмета на Община Две могили чрез 
провеждане на публичен търг с явно наддаване. 

2. Началната месечна наемна цена при провеждане на търга да бъде 100.00 лева, като в 
наемната цена не са включени консумативните разходи за електроенергия. 

3. Специфични условия на търга:  
- До участие в търга се допускат всички юридически лица регистрирани по Търговския 

закон, които са банки по смисъла на Закона за кредитните институции и притежават лиценз за 
извършване на банкова дейност; 

- Отдавания имот да се използва по предназначение „за банкомат” с цел и осигуряване 
на комплексно обслужване на физически и юридически лица;  

- Да осигурят за своя сметка обзавеждането и оборудването на имота съобразно 
предназначението му; 

- Разходите по извършването на вътрешно преустройство, поради използване на имота 
за извършването на банкова дейност са за сметка на наемателя.  

4. Възлага на Кмета на Община Две могили да изпълни решението на Общински съвет. 
5. В три дневен срок от подписването на договора за наем  да представи копие от същия 

в Общински съвет. 
 

Шестнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 239/06.04.2016 г., относно: 
Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под аренда на земеделска земя, 
стопанисвана по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Баниска, с. Бъзовец, с. Пепелина и 
с. Помен, Община Две могили. 

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

гори”: 

Комисията по „Земеделие, животновъдство и гори” разгледа на свое заседание 
постъпилата докладна записка, като предлага в самото решение някои коррекции, а именно: 

1. Точка 3.2.2. да добие вида: „Плащане на цената на годишната арендна вноска става в 
първия работен ден на съответната стопанска година.” 

2. Точка 3.2.5. от предложения ни проект на решение да отпадне. 
3. В точка 4.2. след „… нови работни места …” да се добави „…на територията на 

община Две могили …”. 
4. Точка 4.3. да добие следния вид: „Физически или юридичести лица, регистрирани и 

работещи на територията на община Две могили  – 5 точки” 
5. Досегашната т. 4.3. да стане т. 4.4., като в нея: 
5.1. Да отпадне вторият абзац „Ако наемателят няма или не е имал финансови 

задължения към Община Две могили през последните 3 (три) години”. 
5.2. Да бъде влючен абзац с текст: „Промяната на начина на трайно ползване на имота 

при необходимост да става след решение на Общинския съвет”. 
5.3. Пак там да бъде записано следното: „Договорът влиза в сила от 01.10.2016 г 
6. Досегашната т. 4.4. да стане т. 4.5. 
7. Създава нова точка 5 с текст: „В случай, че в срок до 22.12.2020 г., се яви лице, което 

отговаря на условията, посочени в § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ (ДВ, брой 62 от 2010 г.), 
земите по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, които са предмет на това решение и за които ще бъде 
сключен договор за аренда, подлежи на коригиране.” 

8. Досегашната т. 5 да стане т. 6. 
Тъй като става въпрос за много декари аз ще изразя мнението за село Помен – това са 

имоти, които са под наклон и са масивно пресечени. Стават за насаждането на такива трайни 
насаждения и ние нямаме нищо против да бъдат отдадени под аренда дългосрочно, защото по 
този начин се стопанисват. 

В разискванията по шестнадесета точка участие взеха: 

1. Айдън Карамехмедов – Общински съветник: 

Предлагам в Приложение 1 към докладната записка имотът в село Бъзовец с площ от 
50.583 дка в местността „Кори ялак” да отпадне, тъй като повечето съветници знаят, че в 
предходния мандат също тази местност не я отдадохме под аренда, защото в Бъзовец нямаме 
достатъчно мери за паша на животновъдите. 

2. Христина Ефтимова – Общински съветник: 

С оглед предложенията, които направи г-н Чолаков, от името на шеста комисия, аз 
предлагам нова т. 6, която да има следния текст: „15 % от реализираните средства да се 
приведат по сметката на съответното кметство, което ще ги използва за изпълнение на 
дейности от местно значение.” Съответно т. 6 да стане т. 7. 

3. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Напълно съм съгласен с всички направени предложения, нека проектът на решение се 
измени по този начин. 

След приключване на разискванията по шестнадесета 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 Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация във връзка с чл. 8, ал. 4 от Закона за 

общинската собственост, чл. 4, ал. 1 от Закона за арендата в земеделието, чл. 49 и чл. 50, 

т. 3 от Наредба № 7 за реда за управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска 

собственост в Община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 239 от 

06.04.2016 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) глас „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 199 
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1. Дава съгласието си да бъдат включени в  Раздел ІV (четвърти) т. 2 от Програмата за 
управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016 година, приета с Решение 
№ 72 по Протокол № 6/29.01.2016 г. на Общински съвет Две могили имотите невключени в 
програмата, описани в Приложение № 1 към настоящата докладна записка. 
 2. Общински съвет дава съгласие да бъдат отдадени под аренда след провеждане на 
публично оповестен конкурс за срок от 25 (двадесет и пет) години 19 броя имоти – частна 
общинска собственост, в землището на с. Баниска, с. Бъзовец, с. Пепелина и с. Помен в 
община Две могили, област Русе, съгласно Приложение № 1. 
 3. Определянето на арендатор да се извърши чрез провеждане на публично - оповестен 
конкурс, при следните условия : 

3.1. До участие в конкурса се допускат участници, които отговарят на следните условия 
: 

3.1.1. да са физически или юридически лица, учредени и регистрирани в съответствие с 
действащото българско или приложимо чуждестранно законодателство като търговци или 
земеделски производители; 

3.1.2. чуждестранните лица да са със седалище или гражданство от държава – членка на 
Европейския съюз; 

3.1.3. да не бъдат обявени в несъстоятелност и да не са в производство по ликвидация 
съобразно съответното законодателство; 

3.1.4. да не са неизправна страна по договор, сключен с община Две могили; 
3.2. Конкурсът да се проведе при следните задължителни условия : 
3.2.1. Началната цена при провеждането на конкурса да бъде 23.00лева (двадесет и три 

лева) на декар през първите две стопански години, което е 50 % от пълния размер на цената за 
декар.  

Достигната на конкурса цена остава константна за първите две години от сключване на 
договора. След втората година арендното плащане се променя съгласно т.3.2. на Тарифа за 
началния размер на месечния наем за 1 дка, при предоставяне на земеделски земи от 
общинския поземлен фонд и общински рибарници на Наредба № 7 за реда за управление и 
разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост в Община Две могили, област Русе. 

3.2.2. Плащане на цената на годишната арендна вноска става в първия работен ден на 
съответната стопанска година; 

3.2.3. Земеделските земи да се предоставят за създаване и отглеждане на трайни 
насаждения от дървесен вид и да се ползват по това предназначение за целия срок на договора; 

3.2.4. Срок на договора – срокът на договора се определя първоначално за срок от 25 
години; 

3.3. Конкурсът да се проведе при следните допълнителни условия: 
3.3.1. Поемане на задължения за разкриване на нови работни места – минимум 1 брой 

на имот; 
3.3.2. Представяне на проект, включващ предложения относно: 
3.3.2.1. предмета на арендата; 
3.3.2.2. условия, срокове и качество на засаждане на трайните насаждения, мерки и 

мероприятия по управлението и поддържането на обекта на арендата; 
3.3.2.3. технически предимства, в това число собствено и / или наето техническо 

оборудване, материално-техническа база, опит на кандидата при засаждането, поддържането и 
управлението на трайни насаждения; 

3.3.2.4. мерки за опазване на околната среда. 
3.4. Представяне на план относно разкриване на работни места. 
4. Определя следните критерии за оценяване на постъпилите предложения на 

участниците в публично оповестения конкурс: 
4.1. Предложена цена: 
- за предложение за цена от 23.00 лева за декар – 2 точки;  
- за предложение за цена от 26.00 лева за декар– 4 точки;  
- за предложение за цена от 30.00 лева за декар – 6 точки;  
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За всяка следваща предложена цена, увеличена с 5.00 лева за декар се добавят по 2 
точки.  

4.2. Сьздаване на нови работни места на територията на община Две могили и 
запазването им за срока на договора: 

Точките по критерия се образуват, както следва: 
- за предложение за разкриване на 2 работни места – 1 точка; 
- за предложение за разкриване на 3 работни места – 2 точки; 
- за предложение за разкриване на 4 работни места – 3 точки; 
- за предложение за разкриване на 5 работни места – 4 точки; 
- за всяко следващо разкрито работно място се получава по 2 точки. 
4.3. Физически или юридичести лица, регистрирани и работещи на територията на 

община Две могили  – 5 точки. 
4.4. Други: 
- Ако наемателят има 2 години опит в използаването и поддържането на „Трайни 

насаждения ” да се дават 2 точки. За всеки 2 години опит се дава по още 1 точка. 
- Промяната на начина на трайно ползване на имота при необходимост да става след 

решение на Общинския съвет. 
- Договорът влиза сила от 01.10.2016 г. 
4.5. Начин на класиране : 
- На първо място се класира предложението на този участник, който събере най-голям 

общ брой точки.  
5. В случай, че в срок до 22.12.2020 г., се яви лице, което отговаря на условията, 

посочени в § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ (ДВ, брой 62 от 2010 г.), земите по чл. 19, ал. 1 от 
ЗСПЗЗ, които са предмет на това решение и за които ще бъде сключен договор за аренда, 
подлежи на коригиране. 

6. „15 % от реализираните средства да се приведат по сметката на съответното 
кметство, което да ги използва за изпълнение на дейности от местно значение.” 

7. Възлага на Кмета на Община Две могили да организира и проведе всички процедури 
по това решение, да проведе конкурса, като изготви и одобри необходимата за това конкурсна 
документация, да назначи комисия по провеждане на конкурса, да определи размера на 
депозита за участие, както и да определи задължителните документи за участие и да сключи 
договор за аренда. 

Приложение: Приложение № 1. 
Приложение № 1 

Землище в село Помен 
 

№  АОС № на 

имот 

НТП Площ Категория Местност 

1. 283 078003 Нива 87.319 дка VII Кочмар 
2. 280 081007 Нива 50.391 дка VII Кум саллъка 

 

Землище в село Бъзовец 
 

№  АОС № на 

имот 

НТП Площ Категория Местност 

1. 3610 079001 Изоставена нива 30.529 дка V Стар Бъзовец 
2. 3623 083001 Изоставена нива 27.305 дка V Стар Бъзовец 
3. 3612 084001 Изоставена нива 13.951 дка V - 
4. 3096 081001 Изоставена нива 1.865 дка V Тижерика 
5. 3097 081003 Изоставена нива 0.843 дка V Тижерика 
6. 3098 081004 Изоставена нива 23.862 дка V Тижерика 
7. 3099 081005 Изоставена нива 0.783 дка V Тижерика 
8. 3100 081008 Изоставена нива 13.070 дка V Тижерика 
9. 3112 108005 Изоставена нива 162.733 дка V, VI Правата пътека 
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10. 3116 111020 Изоставена нива 105.727 дка VI Сухи дол 
11. 3163 988006 Изоставена нива 34.899 дка V, VI Черни дол 

 

Землище в село Баниска 
 

№  АОС № на 

имот 

НТП Площ Категория Местност 

1. 2201 000067 Лозе 88.809 дка IV Нови лозя 
2. 2202 000068 Лозе 75.969 дка VII Нови лозя 
3. 2212 000090 Лозе 62.237 дка VII Нови лозя 

 

Землище в село Пепелина 
 

№  АОС № на 

имот 

НТП Площ Категория Местност 

1. 1854 013006 Нива 144.687 дка IX Киллик дере 
2. 1183 072001 Овощна градина 28.386 дка V - 

 

Седемнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 240/06.04.2016 г., относно: 
Учредяване на общински спортен клуб по бойни изкуства. 

По нея докладва:  

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

Съгласно чл. 2, ал. 2 от Закона за физическото образование и спорта, приоритетно 
направление от социалната политика на държавата и общините е създаването на необходимите 
условия за системно практикуване на физическо възпитание и спорт, и издигане на спортния 
престиж на нацията. Община Две могили има утвърдени позиции в областта на бойните 
изкуства, а отличията на състезателите, които се развиват в тази спортна насока са изявени на 
регионално, национално и международно ниво. В тази връзка, представям на Вашето 
внимание предложение за учредяване на юридическо лице с нестопанска цел – Общински 
спортен клуб по бойни изкуства. След като Комисията по „Териториално устройство и 
строителство, местно самоуправление и нормативна уредба” разгледа на свое заседание 
докладната записка излезе със становище предложеният ни проект на решение да бъде приет. 

Разисквания по седемнадесета точка нямаше. 

По седемнадесета 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. 1, т. 8 и 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. № 240 от 06.04.2016 г. с 16 (шестнадесет) гласа 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 200 
  

1. Дава съгласие за учредяване и участие на Община Две могили в юридическо лице с 
нестопанска цел – Общински спортен клуб по бойни изкуства. 

2. Определя представител на Община Две могили Борислава Иванова Грозева, 
специалист „Образование и спорт”.  

3. Упълномощава Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите действия 
по изпълнение на Решението по т. 1. 

 

Осемнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 241/06.04.2016 г., относно: Продажба 
на дворно място – частна общинска собственост в град Две могили. 

По нея докладва:  
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1. Галя Додева – член на Комисията по „Предотвратяване и установяване конфликти 

на интереси, общинска собственост, сигурност, екология и други дейности”: 

Комисията разгледа на свое заседание докладната записка, относно прозажбата на 
дворно място – частна общинска собственост в град Две могили, която е идентична с 
предходната докладна, за която взехме същото решение и излезе със становище 
предложението да бъде прието, като от основанията да бъдат заличени чл. 36, ал. 1, т. 2 от 
ЗОС. 

Разискванията по осемнадесета точка нямаше. 

По осемнадесета 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 

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация във връзка с чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 38 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. № 

241/06.04.2016 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 201 
  

1. Дава съгласието си да бъде включен в Раздел V (пети) от Програмата за управление и 
разпореждане с имоти общинска собственост за 2016 година, приета с Решение № 73 по 
Протокол № 6/29.01.2016 г. на Общински съвет Две могили имота представляващ дворно 
място с площ 542 кв. м. представляващо имот с идентификатор 20184.1.2164 (две, нула, едно, 
осем, четири, точка, едно, точка, две, едно, шест, четири), по кадастралната карта и 
кадастрални регистри на гр. Две могили, Община Две могили, област Русе, ЕКАТТЕ 20184 с 
начин на трайно ползване “Ниско застрояване”, при граници и съседи: север – имот с 
идентификатор 20184.1.2161, запад имот с идентификатор 20184.1.2165, юг – улица „Места”, 
предмет на Акт за частна общинска собственост № 3759 от 04.04.2016 г. на Кмета на Община 
Две могили. 

2. Имота описан в т. 1 да бъде продаден на Благовест Сашев Ангелов от град Две 
могили, област Русе. 

2.1. При данъчна оценка на имота, в размер на 2 214.10 (две хиляди двеста и 
четиринадесет лева и десет стотинки), и пазарна оценка в размер на 2 217 (две хиляди двеста и 
седемнадесет) лева, съгласно доклада на лицензиран оценител, определя цена 2 500 (две хиляди 
и петстотин) лева при сключване на договора за продажба. 

3. Възлага на Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите действия за: 
3.1. Сключване на договора за продажба и вписването му в Публичния регистър на 

община Две могили за разпоредителните сделки с имоти – частна общинска собственост. 
 

Деветнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 246/07.04.2016 г., относно: Отдаване 
под наем на имот – частна общинска собственост в 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”: 

Докладната записка касае отдаването под наем на имот – частна общинска собственост, 
представляващ Общински пазар. Становището на комисията е имотът да бъде отдаден под 
наем, но в договора, тъй като там се намират единствените обществени тоалетни в града ни, да 
се залегне условие, че наемателят е длъжен да ги отремонтира, поддържа и пусне в 
експлоатация. Тук също в основанията чл. 49 и чл. 50, т. 1 от Наредба № 7 за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост в Община 
Две могили да бъдат заличени. 

В разискванията по деветнадесета точка участие взеха: 

1. Николай Христов – Общински съветник: 
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Аз искам да попитам има ли конкретно предложение за наемане на пазара или тази 
докладна записка се пуска по инициатива на общинска администрация? 

2. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Инициативата е на общинска администрация и за момента няма конкретно предложение 
за наемане на имота. Правим това, тъй като всяка седмица се изготвят графици и се ангажират 
служителите на Общината, които да ходят в пазарния ден и да събират наемите. В края на 
месеца ми се отчитат не повече от 100 лева, които не могат да покрият разходите, които 
плащаме за това. Идеята ми е имотът да се използва цяла седмица, а не само в пазарния ден. 
Относно санитарните възли – към настоящия момент има поставени две химически тоалетни 
там и две на пещерата. 

След приключване на разискванията по деветнадесета 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 Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация във връзка с чл. 8, ал. 4 и чл. 14 от 

Закона за общинската собственост, чл. 20, ал. 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. № 246 от 07.04.2016 г. с 16 (шестнадесет) 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 202 
  

1. Общински съвет гр. Две могили дава съгласието си да бъдат включени в  Раздел ІV 
(четвърти) т. 2 от Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 
2016 година, приета с Решение № 73 по Протокол № 6/29.01.2015 г. на Общински съвет – гр. 
Две могили, област Русе  

1.1. Имот с идентификатор 20184.1.2141 по кадастралната карта и кадастрални регистри 
на гр. Две могили, а именно: Терен с начин на трайно ползване „За ниско застрояване до 10 м.” 
с площ 5941 кв. м. с изградените в него два броя метални навеси с обща застроена площ 475 
кв. м., предмет на Акт за частна общинска собственост № 3763 от 08.04.2016 г. и 

1.2. Имот с идентификатор 20184.1.2142 по кадастралната карта и кадастрални регистри 
на гр. Две могили, а именно: Терен с начин на трайно ползване „За ниско застрояване до 10 м.” 
с площ 400 кв. м., предмет на Акт за частна общинска собственост № 3764 от 08.04.2016 г, 
образуващи „Общински пазар Две могили” 

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

2.1. Предвид средния месечен приход от наем, началната цена при провеждане на търга 
да бъде 150.00 лева (сто и петдесет лева ) месечно. 

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. 
 

Двадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Красимира Русинова с вх. № 247/07.04.2016 г., относно: Отчет 
за изпълнение на Общинската програма за закрила на детето за 2015 г. 

По нея докладва:  

1. Стефан Димитров – секретар на Комисията по „Образование, култура 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”: 

Комисията разгледа на свое заседание предложеният ни Отчет за изпълнение на 
Общинската програма за закрила на детето за 2015 г. Отчетът е много подробен, като 
дейностите са разгледани по приоритетни области. Основните приоритети са намаляване на 
детската бедност и създаване на условия за социално включване на децата - политики за 
подкрепа на детето и семейството; образование - осигуряване на равен достъп до качествена 
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предучилищна подготовка и училищно образование на всички деца; подобряване здравето на 
децата; защита на децата от всякакви форми на злоупотреба, насилие и експлоатация; 
насърчаване участие на децата в обществения живот; спорт, култура, свободно време. Много 
подробно са описани помощите отпускани на деца в нужда. Становището на комисията е 
отчетът да бъде приет. 

В рзискванията по двадесета точка участие взеха: 

1. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Аз искам да кажа няколко думи, относно Приоритет 3 –Подобряване здравето на 
децата. В нашето СОУ има подходящо помещение за стоматологичен кабинет, но за 
съжаление нямаме необходимите специалисти и оборудване. Има желаещи стоматолози от 
Русе, които искат да идват тук и да се грижат за здравето на нашите деца. Едно оборудване на 
такъв кабинет ще струва около 23-24 хил. лева и Общината работи в тази насока за закупуване 
на оборудване. 

След приключване на разискванията по двадесета точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 

за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация във връзка с наше Решение № 48 по 

Протокол № 4/18.12.2015 г. и Докладна записка с вх. № 247 от 07.04.2016 г. с 16 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 203 
  

1. Приема Отчет за изпълнение на Общинската програма за закрила на детето в Община 
Две могили за 2015 година. 

Приложение: Отчет за изпълнение на Общинската програма за закрила на детето в 
Община Две могили за 2015 год. 

 

Двадесет и първа точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 251/11.04.2016 г., относно: 
Безвъзмездно предоставяне на вещи – частна общинска собственост на Търговско дружество 
„Черни Лом 2008” – ЕООД град Две могили. 

По нея докладва:  

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 
Комисията разгледа докладната записка, която касае безвъзмездно предоставяне на 

вещи – частна общинска собственост на Търговско дружество „Черни Лом 2008” – ЕООД град 
Две могили. Става въпрос за двата специализирани сметосъбиращи автомобили MAN TGA 
26.140 и IVECO DAILY E4. Тъй като предмета на дейност на Черни Лом 2008 е именно 
сметосъбиране, сметоизвозване, Община Две могили счита, че е целесъобразно да ги 
предостави за безвъзмездно ползване на дружеството по реда на ЗОС. Становището на 
комисията е предложеният ни проект на решение да бъде приет, като от основанията да 
отпадне чл. 39, ал. 5 от ЗОС и чл. 57 от ЗС и да се добави чл. 12, ал. 4 от ЗОС, а т 1. от 
решението да се добие вида: „Дава съгласие да бъдат предоставени за безвъзмездно право на 
ползване за срок от 4 (четири) години на „Черни Лом 2008” ЕООД – гр. Две могили следните 
движими вещи – частна общинска собственост”. 

В разискванията по двадесет и първа точка участие взеха: 

1. Христина Ефтимова – Общински съветник: 

Комисията по „Бюджет и финанси” също разгледа на свое заседание докладната 
записка и предлагаме т. 2 от предложеният ни проект на решение да добие вида: „Всички 
разходи по обслужването на автомобилите, описани в т. 1, като горива, масла, гуми, 
техническо обслужване, текущи ремонти и др., са за сметка на „Черни Лом 2008” ЕООД – гр. 
Две могили.” 

2. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 
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За тези камиони се оказва, че те са карани години наред без да се поддържат. В един 
момент и двата камиона грохнаха, за които сме платили 23 000 лева за ремонт. Ето защо 
мисля, че по-редно да се прехвърли отговорността за тях на дружеството и управителят да си 
ги стопанисва, а не един да ги кара, друг да плаща за ремонти, които не се извършват в 
определен сервиз, а в някакви гаражи. 

След приключване на разискванията по двадесет и първа 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 Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация във връзка с чл. 12, ал. 4 от Закона за 

общинската собственост, чл. 34 ал. 3 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. № 251 от 11.04.2016 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 204 
 

1. Дава съгласие да бъдат предоставени за безвъзмездно право на ползване за срок от 4 
(четири) години на „Черни Лом 2008” ЕООД – гр. Две могили следните движими вещи – 
частна общинска собственост: 

1.1. Специализиран сметосъбиращ автомобил MAN TGA 26.140 – с общ полезен обем 
20 куб. м., двигател № 5350706172B2E1, рама № WMAH20ZZX4W054863, с държавен 
регистрационен номер: P1559AK – 1 бр. и  
            1.2. Специализиран сметосъбиращ автомобил IVECO DAILY E4 – с общ полезен обем 7 
куб. м., двигател № 0532742, рама № ZCFC65A2005675363, с държавен регистрационен номер: 
Р1560АК – 1 бр. 
            2. Всички текущи разходи по обслужването на автомобилите, описани в т. 1, като 
горива, масла, гуми, техническо обслужване, ремонти и др., са за сметка на „Черни Лом 2008” 
ЕООД – гр. Две могили. 

3. Възлага на Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите действия за 
изпълнение на решението, като издаде заповед и сключи договор с търговското дружество. 
 4. В тридневен срок от изпълнението на решението, да се представи екземпляр от 
сключения договор в Общински съвет. 

 

Двадесет и втора точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 252/11.04.2016 г., относно: 

Допълнение на „План за развитие на община Две могили 2014 – 2020”. 
По нея докладва:  

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 
Докладната записка е във връзка с постъпило писмо в деловодството на Общината от 

Русенска Митрополия. В писмото Русенска Митрополия ни уведомява, че манастир „Света 
Марина” в село Каран Върбовка има изготвено проектно предложение „Ремонт и 
реконструкция на манастир „Света Марина”, село Каран Върбовка”, с което иска да 
кандидатства по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.”, мярка 7 „Основни 
услуги и обновяване на селата в селските райони”, подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, 
свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното наследство на селата”. В 
тази връзка ние следва да допълним Плана за развитие на Община Две могили 2014 – 2020 г. с 
нова конкретна мярка, тъй като тя не е включена в него. Комисията разгледа на свое заседание 
докладната записка и излезе със становище предложеният ни проект на решение да бъде 
приет. 

Разисквания по двадесет и втора точка нямаше. 

По двадесет и втора точка от дневния ред, Общинският съвет 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 
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организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 

му с общинската администрация и Докладна записка с вх. № 252 от 11.04.2016 г. с 16 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 205 

 1. Допълва Приоритет 3 „Развитие на социалната сфера на човешките ресурси и 
подобряване на жизнената среда”, цел 3.2. „Подобряване на културната инфраструктура на 
общината” от Плана за развитие на Община Две могили 2014 – 2020 г., с нова мярка, а именно: 
„3.2.15. „Ремонт и реконструкция на манастир „Света Марина” – село Каран Върбовка”. 

2. Упълномощава Председателя на Общинския съвет да впише допълнението в Плана за 
развитие на Община Две могили 2014 – 2020 г. 

 

Двадесет и трета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 253/11.04.2016 г., относно: Подкрепа 
инициатива на манастир „Света Марина” – село Каран Върбовка да кандидатства с проектно 
предложение по ПРСР. 

По нея докладва:  

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

Настоящата докладна записка е свързана с предходната и след като допълнихме плана 
за развитие със съответната мярка, следва да дадем съгласието си манастир „Света Марина” 
село Каран Върбовка да кандидатства с изготвеното проектно предложение. Комисията 
разгледа на свое заседание докладната и излезе със становище предложеният ни проект на 
решение да бъде приет. 

Разисквания по двадесет и трета точка нямаше. 

По двадесет и трета точка от дневния ред, Общинският съвет 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 и Докладна записка с вх. № 253 от 11.04.2016 г. с 16 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 206 

 1. Подкрепя инициативата на манастир „Света Марина” – село Каран Върбовка, 
община Две могили, област Русе да кандидатства с проектно предложение с наименование: 
„Ремонт и реконструкция на манастир „Света Марина” – село Каран Върбовка по Програмата 
за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на 
селата в селските райони”, Подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, 
възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата”. 

2. Потвърждава, че включените в проекта дейности съответстват на Приоритет 3 
„Развитие на социалната сфера на човешките ресурски и подобряване на жизнената среда”, цел 
3.2. „Подобряване на културната инфраструктура на общината”, мярка 3.2.15. „Ремонт и 
реконструкция на манастир „Света Марина” – село Каран Върбовка”. 

 

Двадесет и четвърта точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 254/11.04.2016 г., относно: Промени 
по бюджета на Община Две могили към 30.04.2016 г. и актуализация на плана за капиталовите 
разходи за 2016 година. 

По нея докладва:  

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

Комисията по „Бюджет и финанси” разгледа на свое заседание настоящата докладна 
записка, относно промени по бюджета на Община Две могили към 30.04.2016 г. и 
актуализация на плана за капиталовите разходи за 2016 година. Промените се дължат на 
извършен основен ремонт на сметосъбирачните машини на „Черни лом 2008” ЕООД, чиито 
ремонт се поема от общината. Поради това е извършена корекция, като се намали параграф 10-
20 „Разходи за външни услуги” в дейност ”Чистота” и се увеличава съответно разходен 51-00 
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„Основен ремонт” със сумата от 23 520 лв. С тази корекция се актуализира и списъка на 
капиталовите разходи. Разходите за транспортирания и депониран отпадък, въз основа на 
който се правят отчисления към Регионалната инспекция по околната среда и водите Русе по 
Закона за управление на отпадъците са намалели. С направените икономии за първото 
тримесечие се иска да се закупи копирна машина, която да се използва от Общинска 
администрация. Намаляват се отчисленията в приходен параграф 93-36 и се увеличава 
параграф 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини, съоръжения” с 2 040 лева. В 
Капиталовата програма в частта „Основен ремонт” се променя като се добавя „Основен 
ремонт на сметосъбирачни машини – 2 бр.” на стойност 23 520 лева и в частта „Придобиване 
на материални дълготрайни активи” се добавя „Закупуване на копирна машина – 1 бр.” на 
стойност 2 040 лева. Становището на комисията е предложеният ни проект на решение в 
докладната записка да бъде приет. 

В разискванията по двадесет и четвърта точка участие взеха: 

1. Николай Христов – Общински съветник: 

От докладната записка на мен лично не ми стана ясно откъде идват тези 23 000 лева, 
които отиват в капиталовите разходи. Какво няма да направим и за тяхна сметка ще платим 
тези 23 000 лева за ремонт на двата камиона? Четейки докладната записка пише, че се 
забелязва намаление на транспортирания и депониран отпадък, въз основа на който се правят 
отчисления към Регионалната инспекция по околната среда и водите Русе по Закона за 
управление на отпадъците – какво означава това, че във времето когато не е извършвано 
сметосъбиране, а в града не е правено поне в рамките на 15 дни сметосъбиране, това означава, 
че предоставената услуга ТБО, която по елемента на разходите за сметосъбиране и 
сметоизвозване и трябва да отразява точните и действителни разходи са направени икономии. 
Това, че сметта не е почиствана в продължение на толкова дни, оттам ли ще направим тези 
икономии? В тази връзка аз искам по-точна информация, за да стане достояние на 
обществеността как стават тези неща. 

2. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

От миналата година се знаеше по колко тона се изнасяха за дапониране на нашето 
сметище и какви пари се плащаха за отчисления към РИОСВ. Мерките, които взехме от 
19.02.2016 г. са всеки един камион да минава през кантар. Оказа се, че през предходната 
година са се отчитали около 300 т. на месец на базата на брой контейнери от населените места 
на общината и от кубатурата се преизчислява тонажа. Изведнъж когато камионите започнаха 
да минават през кантар тези тонове станаха 192. Отчисленията, които плащахме в РИОСВ до 
31.12.2015 г. бяха в размер на 28 лева на тон, а от 01.01.2016 г. станаха 36 лева за тон. След 
като камионите започнаха да минават през кантар, тонажите паднаха и вместо отчисленията да 
се вдигат нагоре те паднаха надолу. Освен това за поддръжка на депото на месец се отделяха 
около 3 хил. лева за поддръжка на верижната техника, сега вече и там падна сумата и тя е 
около под 2 хил. лева. От всичко това се оказва, че разходите падат, а боклуците едва ли са 
намалели. 

По отношение на ремонта на двата сметосъбиращи камиона – години наред техниката е 
използвана без да е ремонтирана или както се казва камионите са карани докато може. Г-н 
Христов, през Вашия мандат е правен някакъв ремонт на големия камион, но се е сложил 
някакъв двигател втора употреба, което не означава основен ремонт. 

След приключване на разискванията по двадесет и четвърта точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 27, ал. 4 и 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 във връзка с 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. № 254 от 11.04.2016 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа 

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

РЕШЕНИЕ 
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№ 207 
  

1. Променя бюджета на община Две могили към 30.04.2016 г. в приходната и 
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 2016 
г., съгласно Приложение 2. 

3. Общинският съвет упълномощава Кмета на Община Две могили да предприеме 
необходимите действия за актуализиране плана на капиталовите разходи към 30.04.2016 г. и 
промени по бюджета в приходната и разходната част по мероприятия и параграфи към 
30.04.2016 г. 

 

Двадесет и пета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 255/12.04.2016 г., относно: 

Допълнение на „План за развитие на община Две могили 2014 – 2020”. 
По нея докладва:  

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

Община Две могили ще кандидатства по Програма за развитие на селските райони 
2014-2020 г., по мярка 7. „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, по 
подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 
малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми 
източници и спестяване на енергия” с проект „Реконструкция, модернизация, оборудване и 
обзавеждане на образователната инфраструктура в Община Две могили – ОУ „Христо Ботев” 
с. Баниска, ЦДГ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Две могили и ЦДГ „Първи юни” с. Баниска, 
община Две могили, област Русе”. Обектите, за които ще се кандидатства са заложени в Плана 
за развитие на Община Две могили 2014-2020, в Приоритет 3, но тъй като проектът, с който 
общината ще кандидатства по ПРСР е интегриран и обединява трите мерки, описани по-горе 
се иска всички документи, касаещи проектното предложение да са с еднакво съдържание. Това 
налага да се направи допълнение на Плана за развитие на Община Две могили с нова мярка, 
където да е изписано цялото наименование на интегрирания проект, а именно „3.1.21. 
„Реконструкция, модернизация, оборудване и обзавеждане на образователната инфраструктура 
в Община Две могили – ОУ „Христо Ботев” с. Баниска, ЦДГ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. 
Две могили и ЦДГ „Първи юни” с. Баниска, община Две могили, област Русе”. Комисията 
разгледа на свое заседание настоящата докладна записка и излезе със становище 
предложеният ни проект на решение да бъде приет. 

Разисквания по двадесет и пета точка нямаше. 

По двадесет и пета точка от дневния ред, Общинският съвет 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 и Докладна записка с вх. № 253 от 11.04.2016 г. с 16 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 208 

 1. Допълва Приоритет 3 „Развитие на социалната сфера, на човешките ресурски и 
подобряване на жизнената среда, цел 3.1. Подобряване на социалната инфраструктура на 
общината от Плана за развитие на община Две могили 2014 – 2020 г., с нова мярка, а именно: 
„3.1.21 „Реконструкция, модернизация, оборудване и обзавеждане на образователната 
инфраструктура в Община Две могили – ОУ „Христо Ботев” с. Баниска, ЦДГ „Св. Св. Кирил и 
Методий” гр. Две могили и ЦДГ „Първи юни” с. Баниска, община Две могили, област Русе”. 

2. Упълномощава Председателя на Общинския съвет да впише допълнението в Плана за 
развитие на община Две могили 2014 – 2020 г. 

 

Двадесет и шеста точка от дневния ред: 
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Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 258/13.04.2016 г., относно: 

Определяне на представител на община Две могили за провеждане на извънредно заседание на 
общото събрание на Асоциацията по ВиК – Русе. 

По нея докладва:  

1. Георги Георгиев– секретар 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, за насрочване на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по 
водоснабдяване и канализация - град Русе за 11.05.2016 година от 11:00 часа. След като 
докладната записка бе разгледана от комисията е постъпило ново писмо, с което се иска да се 
направи лека промяна в наименованието на проекта изписан в т. 3 от предложеният ни проект 
на решение, който трябва да добие вида „Интегрирано управление на водите на територията на 
град Бяла, област Русе – етап I”. Становището на комисията е предложеният ни проект на 
решение да бъде приет с тази корекция. 

Разисквания по двадесет и шеста точка нямаше. 

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

записка с вх. № 258 от 13.04.2016 г. със 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 209 
  

1. При невъзможност Кметът на общината да вземе участие в заседанието на Общото 
събрание на Асоциацията по ВиК – Русе, което ще се проведе на 11.05.2016 г. от 11:00 часа в 
град Русе, определя Красимира Русинова - зам.-кмет на Община Две могили да го 
представлява. 

2. Дава принципно съгласие за предоставяне на активи, ВиК системи и съоръжения, 
представляващи реконструирани водопроводни мрежи в с. Новград, на стойност 3 938 856.58 
лева и с. Караманово, на стойност 3 709 856.71 лева, изпълнени по Договор № 18/321/00566 от 
11.05.2010 година между държавен фонд „Земеделие" и община Ценово по мярка 321 на 
Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 година, на „Водоснабдяване и 
канализация" ООД гр. Русе, за изпълнение на дейностите по чл. 198о, ал. 1 от Закона за 
водите. 

3. Дава принципно съгласие за предоставяне на активи, ВиК системи и съоръжения, 
изградени в изпълнение на проект „Интегрирано управление на водите на територията на град 
Бяла, област Русе – етап I”, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с 
Референтен номер ВС161РО005/10/1.11/02/16, по приоритетна ос 1 от ОП „Околна среда" 
2007-2013 г.", включващи Подобект 1: „Пречиствателна станция за отпадъчни води в гр. Бяла", 
изградена в ПИ № 000631, гр. Бяла, община Бяла, област Русе и Подобект 2: „Реконструкция, 
рехабилитация и доизграждане на водопроводна и канализационна мрежа на град Бяла, 
външен колектор от гара Бяла до град Бяла, довеждащ колектор от град Бяла до ПСОВ, 
Помпена станция 1 и помпена станция 2" с местонахождение град Бяла, община Бяла, област 
Русе, на „Водоснабдяване и канализация" ООД гр. Русе за изпълнение на дейностите по чл. 
198о, ал. 1 от Закона за водите. 

4. Дава принципно съгласие за предоставяне на активите, ВиК системи и съоръжения, 
намиращи се на територията на с. Сваленик и с. Церовец, община Иваново, област Русе, на 
„Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Русе, за изпълнение на дейностите по чл.198о, ал. 1 
от Закона за водите, след приключване на процедурата по §9 от ПЗР на ЗИД на Закона за 
водите и изготвяне на съответните приемо-предавателни протоколи. 

5. Дава принципно съгласие за предоставяне на активите, заприходени в област Русе на 
основание писмо с изх. № 03-04-167/21.03.2016 г. на МРРБ с неговите приложения, в 
изпълнение на процедурата на §9 от ПЗР на ЗИД на Закона за водите, доставени и монтирани 
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по компонент „Обновление на помпени станции за питейна вода - гр. Русе" от обект 
„Интегриран воден проект - гр. Русе" по програма ИСПА - Мярка 2005/В./16/Р/РЕ/004, на 
стойност 2 113 253.57 лева, на „Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Русе за изпълнение 
на дейностите по чл. 198о от Закона за водите, при подписване на приемо-предавателния 
протокол между МРРБ и Областна администрация - Русе. 

6. Дава принципно съгласие за предоставяне на активи, ВиК системи и съоръжения, 
включени в приемо-предавателния протокол между община Сливо поле, област Русе и община 
Кубрат, област Разград от 29.05.2015 г. в изпълнение на съответните решения на общинските 
съвети на посочените общини, на „Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Русе за 
изпълнение на дейностите по чл.198о, ал. 1 от Закона за водите. 

7. При поставяне на допълнителни въпроси на заседанието да приема предложенията 
към същите за информация, като при необходимост да гласува както намери за добре и с оглед 
запазване интереса на община Две могили. 

 

Двадесет и седма точка от дневния ред: 

Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 244/06.04.2016 г., относно: Отпускане 
на еднократна финансова помощ на Петя Николаева Пенчева, живееща в град Две могили за 
раждане на второ дете – Георги Искренов Илиев. 

По нея докладва:  

1. Айдън Карамехмедов – председател на Комисията по „Здравеопазване и социални 

дейности”: 

Комисията по „Здравеопазване и социални дейности” разгледа на свое заседание 
молбата за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на второ дете на г-жа 
Пенчева. Всички необходими документи, съгласно изискванията на наредбата са представени 
в срок и са редовно, поради което становището на комисията е молбата да бъде уважена. 

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

Комисията по „Бюджет и финанси” също разгледа на свое заседание молбата на г-жа 
Пенчева и излезе със становище да и бъде отпусната еднократна финансова помощ за раждане 
на второ дете в размер на 250 лева. 

Разисквания по двадесет и седма точка нямаше. 

По двадесет и седма 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. № 244 от 06.04.2016 г. с 16 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 210 
  

1. Отпуска на Петя Николаева Пенчева, живееща в град Две могили, община Две 
могили, област Русе, на улица „Витоша” № 6 еднократна финансова помощ в размер на 250 
(двеста и петдесет) лева, за раждане на второ дете – Георги Искренов Илиев, роден на 
09.03.2016 г. 

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

 

Двадесет и осма точка от дневния ред: 

Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 245/06.04.2016 г., относно: Отпускане 
на еднократна финансова помощ на Десислава Атанасова Атанасова, живееща в град Две 
могили за раждане на първо дете – Виктор Миленов Райков. 

По нея докладва:  
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1. Светлана Цветанова – член на Комисията по „Здравеопазване и социални 

дейности”: 

Комисията по „Здравеопазване и социални дейности” разгледа на свое заседание 
молбата за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на първо дете на Десислава 
Атанасова. Всички необходими документи, съгласно изискванията на наредбата са 
представени в срок и са редовно, с изключение на това, че бащата на детето – Милен Иванов е 
с постоянен и настоящ адрес в град Ябланица, област Ловеч, поради което становището на 
комисията е молбата да бъде уважена на 50 %. 

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

Комисията по „Бюджет и финанси” също разгледа на свое заседание молбата на г-жа 
Атанасова и излезе със становище да и бъде отпусната еднократна финансова помощ за 
раждане на първо дете в размер на 100 лева, тъй като бащата на детето не е жител на нашата 
община. 

Разисквания по двадесет и осма точка нямаше. 

По двадесет и 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 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. № 245 от 06.04.2016 г. с 16 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 211 
  

1. Отпуска на Десислава Атанасова Атанасова, живееща в град Две могили, община Две 
могили, област Русе, на улица „Хаджи Димитър” № 3 еднократна финансова помощ в размер 
на 100 (сто) лева, за раждане на първо дете – Виктор Миленов Райков, роден на 22.03.2016 г., 
тъй като бащата на детето – Милен Райков Иванов е с постоянен и настоящ адрес в град 
Ябланица, област Ловеч. 

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

 

Двадесет и девета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 257/13.04.2016 г., относно: Отпускане 
на еднократна финансова помощ на Минка Петрова Петрова, живееща в град Две могили, на 
улица „Места” № 1. 

По нея докладва:  

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

постъпилата молба на Минка Петрова Петрова, живееща в град Две могили за отпускане на 
еднократна финансова помощ. В молбата си г-жа Петрова твърди, че е безработна и няма 
никакви доходи. Вдовица е и има син – Руско Валентинов Петров, на когото е поставена 
диагноза – параноидна шизофрения. Нуждае се от лечение, а той не е здравно и социално 
осигурен. Минка също има тежко заболяване на сърцето и и е много трудно да се справя с 
ежедневните грижи в семейството и да купува необходимите лекарства за себе си и за сина си. 
Становището на комисията е молбата да не бъде удовлетворена, тъй като тя не отговаря на 
условията записани в наредбата. 

Разисквания по двадесет и девета точка нямаше. 

По двадесет и девета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, 

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

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

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
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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. № 257 от 

13.04.2016 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) глас „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 212 
  

1. Отказва да бъде отпусната на Минка Петрова Петрова, живееща в град Две могили, 
на улица „Места” № 1 еднократна финансова помощ. 

 

Тридесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 264/20.04.2016 г., относно: Вземане 
решение за даване на разрешение за изработване на Комплексен проект за инвестиционна 
инициатива /КПИИ/ по реда на чл. 150, ал. 1 и ал. 2 от Закона за устройство на територията 
/ЗУТ/ за поземлени имоти /ПИ/ 105030 и 105034 в землището на с. Помен с ЕКАТТЕ 57488, 
община Две могили, област Русе с обхват: Подробен устройствен план - План за застрояване  
/ПУП-ПЗ/, Подробен устройствен план - Парцеларен план (планове) /ПУП-ПП/, 
инвестиционен технически проект за изграждане на „Овцеферма” и инвестиционен технически 
проект за „Реконструкция на съществуващ трансформаторен пост тип - селски”.  

По нея докладва:  

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 
Докладната записка е във връзка с искане на разрешение за изработване на Комплексен 

инвестиционен проект за даване на разрешение за изработване на Комплексен проект за 
инвестиционна инициатива по реда на чл. 150, ал. 1 и ал. 2 от Закона за устройство на 
територията за поземлени имоти № 105030 и № 105034 в землището на с. Помен с обхват: 
Подробен устройствен план (планове) /ПУП-ПП/, инвестиционен технически проект за 
изграждане на „Овцеферма” и инвестиционен технически проект за „Реконструкция на 
съществуващ трансформаторен пост тип – селски”. Становището на комисията е 
предложеният ни проект на решение да бъде приет. 

В разискванията по тридесета точка участие взеха: 

1. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 

Познавам добре начинанието, което е започнато в село Помен. Става въпрос за 
изграждането на овцеферма, кланница и мандра в село Помен, с което ще бъдат разкрити и 
нови работни места за населението. Инвеститорът, който е заявил желание да участва с проект 
по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. е много сериозен, инвестицията, 
която ще се направи е за около 4-5 милн. лева при завършен вид и аз ви благодаря за 
разбирането. 

След приключване на разискванията по тридесета 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, чл. 3, ал. 2, т. 5 от Правилник № 1 

за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация във връзка с чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от 

Закона за устройство на територията и Докладна записка с вх. № 264 от 20.04.2016 г. с 16 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 213 
  

1. Дава разрешение за изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива 
/КПИИ/ по реда на чл. 150, ал. 1 и ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ за 
поземлени имоти /ПИ/ 105030 и 105034 в землището на с. Помен с ЕКАТТЕ 57488, община 
Две могили, област Русе с обхват: Подробен устройствен план - План за застрояване  /ПУП-
ПЗ/, Подробен устройствен план - Парцеларен план (планове) /ПУП-ПП/, инвестиционен 
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технически проект за изграждане на „Овцеферма” и инвестиционен технически проект за 
„Реконструкция на съществуващ трансформаторен пост тип - селски”. 

2. Одобрява задание по чл. 125, съгласно чл. 124б, ал.1 от ЗУТ, за изработване  на 
Комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ по реда на чл. 150, ал. 1 и ал. 2 от 
Закона за устройство на територията /ЗУТ/ за поземлени имоти /ПИ/ 105030 и 105034 в 
землището на с. Помен с ЕКАТТЕ 57488, община Две могили, област Русе с обхват: Подробен 
устройствен план - План за застрояване  /ПУП-ПЗ/, Подробен устройствен план - Парцеларен 
план (планове) /ПУП-ПП/, инвестиционен технически проект за изграждане на „Овцеферма” и 
инвестиционен технически проект за „Реконструкция на съществуващ трансформаторен пост 
тип - селски”. 

3. Дава предварително съгласие за прокарване на водопровод и електропровод до ПИ 
105030 и ПИ 105034 в землището на с. Помен, община Две могили, област Русе по общински 
пътища. 

4. Задължава Кмета на общината да издаде необходимите заповеди по процедирането 
на КПИИ за поземлени имоти /ПИ/ 105030 и 105034 в землището на с. Помен, община Две 
могили, област Русе. 

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

Тридесет и първа точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 265/20.04.2016 г., относно: Вземане 
решение за даване на разрешение за изработване на Комплексен проект за инвестиционна 
инициатива /КПИИ/ по реда на чл. 150, ал. 1 и ал. 2 от Закона за устройство на територията 
/ЗУТ/ за поземлен имот /ПИ/ 000135 в землището на с. Помен с ЕКАТТЕ 57488, община Две 
могили, област Русе с обхват: Подробен устройствен план - План за застрояване  /ПУП-ПЗ/, 
Подробен устройствен план - Парцеларен план (планове) /ПУП-ПП/, инвестиционен 
технически проект за изграждане на „Млекопреработвателно предприятие - мандра и 
месопреработвателно предприятие - кланица” и инвестиционен технически проект за 
„Трансформаторен пост тип БКТП и кабел 20 кV”. 

По нея докладва:  

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 
Докладната записка е свързана с предходната, инвеститорът е един и същи. Тук се иска 

от нас да дадем разрешение за изработване на Комплексен проект за инвестиционна 
инициатива по реда на чл. 150, ал. 1 и ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ за 
поземлен имот № 000135 в землището на с. Помен с обхват: Подробен устройствен план- План 
за застрояване /ПУП-ПП/,Подробен устройствен план – Парцеларен план (планове) /ПУП-ПП/, 
инвестиционен технически проект за изграждане на „Млекопреработвателно предприятие – 
мандра и месопреработвателно предприятие – кланица и инвестиционен технически проект за 
„Трансформаторен пост тип БКТП и кабел 20 kV”. Становището на комисията е предложеният 
ни проект на решение да бъде приет. 

Разисквания по тридесет и първа точка нямаше. 

По тридесет и първа 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, чл. 3, ал. 2, т. 5 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 

общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация във връзка с чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от Закона за устройство на 

територията и Докладна записка с вх. № 265 от 20.04.2016 г. с 16 (шестнадесет) гласа 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 214 
  

1. Дава разрешение за изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива 
/КПИИ/ по реда на чл. 150, ал. 1 и ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ за 
поземлен имот /ПИ/ 000135 в землището на с. Помен с ЕКАТТЕ 57488, община Две могили, 
област Русе с обхват: Подробен устройствен план - План за застрояване  /ПУП-ПЗ/, Подробен 
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устройствен план - Парцеларен план (планове) /ПУП-ПП/, инвестиционен технически проект 
за изграждане на „Млекопреработвателно предприятие - мандра и месопреработвателно 
предприятие - кланица” и инвестиционен технически проект за „Трансформаторен пост тип 
БКТП и кабел 20 кV”.  

2. Одобрява задание по чл. 125, съгласно чл. 124б, ал.1 от ЗУТ, за изработване  на 
Комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ по реда на чл. 150, ал. 1 и ал. 2 от 
Закона за устройство на територията /ЗУТ/ за поземлен имот /ПИ/ 000135 в землището на с. 
Помен с ЕКАТТЕ 57488, община Две могили, област Русе с обхват: Подробен устройствен 
план - План за застрояване  /ПУП-ПЗ/, Подробен устройствен план - Парцеларен план 
(планове) /ПУП-ПП/, инвестиционен технически проект за изграждане на 
„Млекопреработвателно предприятие - мандра и месопреработвателно предприятие - кланица” 
и инвестиционен технически проект за „Трансформаторен пост тип БКТП и кабел 20 кV”.  

3. Дава предварително съгласие за прокарване на водопровод и електропровод до ПИ 
000135 в землището на с. Помен, община Две могили, област Русе по общински пътища. 

4. Задължава Кмета на общината да издаде необходимите заповеди по процедирането 
на КПИИ за поземлен имот /ПИ/ 000135 в землището на с. Помен, община Две могили, област 
Русе. 

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

Тридесет и втора точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 267/21.04.2016 г., относно: 
Кандидатстване на Община Две могили по Оперативна програма „Наука и образование за 
интелигентен растеж” 2014-2020. 

По нея докладва:  

1. Христина Ефтимова – председател на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
Докладната записка е свързана с желанието на Община Две могили да кандидатства по 

ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. по процедура BG05M20P001-
3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или 
получили международна закрила“, по приоритетната ос 3 „Образователна среда за активно 
социално приобщаване“. Наименованието на проекта е „Партньорство между училище и 
семейство – фактор за успешна образователна интеграция на децата от етнически произход”. 
По процедурата не се изисква съфинансиране от наша страна. Тя е насочена към постигане на 
значими и устойчиви резултати в сферата на образователната интеграция в рамките на 
населеното място или на цялата община. Партньорството е задължително условие за 
кандидатстване, като Община Две могили е водеща, а партньори са: ПГСС „К. А. Тимирязев” 
гр. Две могили; СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Две могили; ОУ „Христо Ботев” с. 
Баниска; „Сдружение за защита правата на животните“; СНЦ „Развитие на социалния 
капитал“. Необходимо е към момента на сключване на договор за предоставяне на БФП да е 
сключено Споразумение за партньорство. Комисията разгледа докладната записка и излезе със 
становище предложеният ни проект на решение да бъде подкрепен.  

Разисквания по тридесет и втора точка нямаше. 

По тридесет и втора точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, 

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

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

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация и Докладна записка с вх. № 267 от 21.04.2016 г. с 16 (шестнадесет) гласа 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 215 
  

1. Дава съгласие Община Две могили да кандидатства с проект „Партньорство между 
училище и семейство – фактор за успешна образователна интеграция на децата от етнически 
произход” по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. по процедура 
BG05M20P001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства 
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и/или търсещи или получили международна закрила“, приоритетната ос 3 „Образователна 
среда за активно социално приобщаване“. 

2. Дава съгласие Община Две могили да сключи Споразумение за партньорство с: 
� ПГСС „К. А. Тимирязев” гр. Две могили; 
� СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Две могили; 
� ОУ „Христо Ботев” с. Баниска; 
� „Сдружение за защита правата на животните“; 
� СНЦ „Развитие на социалния капитал“. 

3. Упълномощава кмета на общината да предприеме необходимите действия за 
изпълнение решението на Общинския съвет. 

 

Тридесет и трета точка от дневния ред: 

Изказвания, питания, становища и предложения от граждани. 

 1. Николай Христов – Общински съветник: 

 Преди време бях задал въпрос на Кмета на Общината, относно зимното почистване – 
доволен ли е от почистването след падналия сняг, кои са фирмите, почиствали града ни, 
съответно какво е платено на фирмите. Най-после след 4 месеца получих отговор. Смятам, 
обаче че общинска администрация трябва малко да се вгледа в това, което ми е предоставено и 
да попълни на 100 % справката, защото ми се струва, че липсват редове на фирмите, които са 
извършили снегопочистването. 
Освен това, в следствие на падналите валежи и затопляне на времето, популацията на 
комарите нарастна. Има ли готовност Общината за повсеместно пръскане срещу комарите на 
територията на цялата община? Друга година от АДО – Дунав се кандидатстваше и се 
отпускаха средства за извършването на такова пръскане. 
 2. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

 Комарите са един от приоритетите на АДО – Дунав. На последното заседание, което 
беше проведено преди около месец се разисква точно този въпрос, поради което се излезе с 
извода, че ако бъдат пръскани териториите на отделни места по етапи няма да има никакъв 
ефект. Трябва да се извърши пръскане навсякъде едновременно и на територията в Румъния и 
в България. Предвижда се това да стане, но трябва да е едновременно навсякъде. 
 По отношение на въпроса Ви, г-н Христов за зимното почистване – аз мисля, че 
общинска администрация е изписала всички фирми, тъй като договорите, които ги виждане са 
от м. ноември 2015 година и смятам, че няма някоя фирма, която не е вписана. 

 

Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет: 

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

 

Протоколът е изготвен на 26.04.2016 г. и отпечатан в 3 екз. 

Екз. № 1 – към Папка № 207 
Екз. № 2 – за Кмет на Община.  
Екз. № 3 – за Областен управител. 

 
МД/МД 

           Председател Общинския съвет – Две могили:  

     

 

_________________ (Байчо Петров Георгиев) 


