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О Б ЩИНА  Д В Е  МОГИЛ И•  О Б ЛАС Т  Р У СЕ  
 7150 Две могили, бул.”България”84, тел./факс 08141/22 54, е-mail:dvemogili@mbox.digsys.bg 

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

Екз. № 1 
 

П Р О Т О К О Л 
 

№ 17 
 

Днес, 21 септември 2016 година, в 9.00 часа, в сградата на Община Две могили, в 
конферентната зала, започна седемнадесетото /извънредно/ заседание на VІI – мия 
Общински съвет – Две могили. 

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

общо 17 (седемнадесет) общински съветника, присъстват 16 (шестнадесет).  
Отсъства: Димитър Петров Димитров – болен. 

 Той обяви, че заседанието на Общинския съвет е редовно и може да взема решения. 
В работата на съвета взеха участие: Божидар Борисов – Кмет на Община Две 

могили, Красимира Русинова – Зам.-кмет на Община Две могили, Бисер Йончев – Зам.-
кмет на Община Две могили, Йордан Борисов – Обществен посредник в Община Две 
могили, Кметове на населени места от общината, Представител на Областния управител 
на област Русе, граждани. 

 

Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет:  
Преди да Ви дам думата по него, искам да Ви съобщя, че след насрочване на 

дневния ред, в деловодството на Общинския съвет постъпи една докладна записка, която с 
оглед характера си, предлагам да бъде разгледана извънредно днес, а именно: Докладна 
записка от Божидар Борисов с вх. № 514/20.09.2016 г., относно: Приемане на Анализ на 
потребностите за личностно развитие на децата и учениците на територията на Община 
Две могили. 

Николай Христов – Общински съветник: 

Аз съм против включването на тази докладна записка в дневния ред, защото както 
тя, така и самият дневен ред ни се дадоха преди половин час. Нито сме имали възможност 
да я разгледаме, нито имаме възможност да вземем и решение по нея. Нарушаваме 
правилника по този начин. 

Светлозар Донев – Общински съветник: 

Прав е г-н Христов, но в момента влиза в сила новия Закон за училищното и 
предучилищното образование и нещата по него са изцяло нови. Затова и трябва да правим 
промени и да вземаме решения свързани с него своевременно. Някои от изискванията в 
него влизат в сила дори и със задна дата. Затова сега този анализ трябва да бъде приет, за 
да може да се приеме след това и стратегията. 

Сега аз искам да кажа нещо, с което пак ще наруша сроковете – за следващото 
заседание на Общинския съвет предвидено за 30.09.2016 г. трябва да се внесе докладна 
записка, относно сигурността в училищата. Това отново е съгласно изискванията на 
закона и ние трябва да ги спазим. Тази година ще е така, нещата трябва да се решават на 
момента. 

Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Всичко, което прави администрацията го прави в интерес на Общината и на 
гражданите. Това, което казва г-н Христов, може би е така, но на мен лично начина, по 
който го казва не ми харесва. Държавата, в която живее е такава, че непрекъснато се 
правят някакви изменения в закони, правилници и наредби и ние трябва да се 
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съобразяваме с това и трябва да правим извънредни заседания. Искам да Ви кажа, че 
общинска администрация работи и то много и аз заставам твърдо зад тях. 

 

Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет:  
Имате ли Вие други предложения за изменение или допълнение на дневния ред? 
Няма. 
Който е съгласен с така предложения проект за дневен ред, в който включваме 

съответно нова т. 6 с изброената от мен по-горе докладна записка, по която има готовност 
г-н Светлозар Донев да докладва, в следствие на което т. 6 става съответно т. 7, моля да 
гласува с вдигане на ръка? 

Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
 

При последвалото гласуване, Общинският съвет с 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 

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

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
 

1. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 500/16.09.2016 г., относно: 

Избор на представители от Общинския съвет в Областния и Общинския съвети за 
намаляване на риска от бедствия. 

Докладва: Галя Додева – Председател на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

2. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 509/20.09.2016 г., относно: 

Кандидатстване на Община Две могили пред Държавен фонд „Земеделие” с проект по 
мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, подмярка 7.2. 
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 
мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници 
и спестяване на енергия” на ПРСР 2014-2020 г. 

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

финанси”. 

3. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 510/20.09.2016 г., относно: 

Кандидатстване на Община Две могили пред Държавен фонд „Земеделие” с проект по 
мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, подмярка 7.2. 
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 
мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници 
и спестяване на енергия” на ПРСР 2014-2020 г. 

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

4. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 512/20.09.2016 г., относно: 

Отмяна на Решения №№ 312 и № 313 взети на заседание на Общински съвет Две могили 
по Протокол № 15/17.08.2016 г. 

Докладва: Георги Георгиев – Секретар на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

5. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 513/20.09.2016 г., относно: 

Кандидатстване на Община Две могили с проект „Подобряване на образователната среда 
и осигуряване на равен достъп до качествено професионално обучение в ПГСС „К. А. 
Тимирязев” град Две могили по ОП Региони в растеж 2014-2020 г. 

Докладва: Севгюл Юмерова – Секретар на Комисията по „Бюджет и 

финанси”. 

6. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 514/20.09.2016 г., относно: 
Приемане на Анализ на потребностите за личностно развитие на децата и учениците на 
територията на Община Две могили. 

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

култура вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 
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7. Изказвания, питания, становища и предложения от граждани. 
 

Първа точка от дневния ред: 

Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 500/16.09.2016 г., относно: Избор 
на представители от Общинския съвет в Областния и Общинския съвети за намаляване на 
риска от бедствия. 

По нея докладва:  

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

С приетия и влязъл в сила Закон за изменение и допълнение на Закона за защита 
при бедствия се създават съответно Областен съвет за намаляване на риска от бедствия и 
Общински съвет за намаляване на риска от бедствия. В тази връзка е необходимо 
Общинският съвет да избере и предложи по един член от състава си, който да участват в 
работата на тези два съвета. Предложението е в Областния съвет за намаляване на риска 
от бедствия да бъде избран Айдън Сабриев Карамехмедов, а в Общинския съвет за 
намаляване на риска от бедствия – Димитър Петров Димитров. Тъй като в момента г-н 
Димитров е в болничен и не се знае кога ще се възстанови и дали ще може да вземе 
участие в този съвет, предлагам на негово място да изберем Ивайло Пенев Иванов и 
Мехмед Руждиев Мехмедов. 

В разискванията по първа точка участие взеха: 

1. Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет: 

Съгласен съм с предложението на комисията. 
След приключване на разискванията по първа точка от дневния ред, 

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

за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от 

Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация във връзка с чл. 64а, 

ал. 2 във връзка с ал. 1 и чл. 65а, ал. 2 във връзка с ал. 1 от Закона за защита при 

бедствия и Докладна записка с вх. № 500 от 16.09.2016 г. с 16 (шестнадесет) гласа 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 339 
  

1. Избира да свои представители, както следва: 
1.1. В Областния съвет за намаляване на риска от бедствия – Айдън Сабриев 

Карамехмедов. 
1.2. В Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия – Ивайло Пенев 

Иванов и Мехмед Руждиев Мехмедов. 
2. Препис от настоящото решение да бъде изпратено от Председателя на Общински 

съвет на Областна администрация – Русе и Общинска администрация – Две могили. 
 

Втора точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 509/20.09.2016 г., относно: 

Кандидатстване на Община Две могили пред Държавен фонд „Земеделие” с проект по 
мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, подмярка 7.2. 
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 
мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници 
и спестяване на енергия” на ПРСР 2014-2020 г. 

По нея докладва:  

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

С наши решения сме дали съгласие Община Две могили да 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”, 
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с проект „Реконструкция на улици в Община Две могили”. В последствие е открита 
процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет „Изготвяне на технически 
проекти за кандидатстване пред Държавен фонд „Земеделие” с проект по мярка 7 
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, подмярка 7.2. „Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и 
спестяване на енергия” на ПРСР 2014-2020 г. и последващо осъществяване на авторски 
надзор”, Обособена позиция № 2 „Реконструкция на улици в община Две могили”. При 
изготвянето на техническото задание се откроиха в обособени обекти селата Широково, 
Кацелово, Каран Върбовка, Острица, Чилнов и гр. Две могили, което налага да направим 
изменение в наименованието на проекта, като отпаднат водопроводите. Първа комисия 
разгледа докладната записка на свое заседание и излезе със становище 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, във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24, чл. 55 от Правилник № 1 за организацията и 

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация и Докладна записка с вх. № 509 от 20.09.2016 г. с 16 

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

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 340 
  

1. Дава съгласие Община Две могили да 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 на улици в Община Две могили” със следните обекти: 

• Обект 1: „Реконструкция на улици в с. Широково” 
• Обект 2: „Реконструкция на улици в с. Кацелово” 
• Обект 3: „Реконструкция на улици в с. Каран Върбовка” 
• Обект 4: „Реконструкция на улици в с. Острица” 
• Обект 5: „Реконструкция на улици в с. Чилнов” 
• Обект 6: „Реконструкция на улици в гр. Две могили” 

2. Удостоверява, че дейностите по проекта отговарят на приоритетите на Планa за 
развитие на Община Две могили 2014-2020 г.  

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

Трета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 510/20.09.2016 г., относно: 

Кандидатстване на Община Две могили пред Държавен фонд „Земеделие” с проект по 
мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, подмярка 7.2. 
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 
мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници 
и спестяване на енергия” на ПРСР 2014-2020 г. 

По нея докладва:  

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

Комисията разгледа настоящата докладна записка, която е идентична с 
предходната. Става въпрос за другия проект за ремонт на пътната мрежа по мярка 7. С 
промяната на наредбата тук отново трябва да направим промяна в наименованието на 
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проекта, като от него отпаднат водопроводите. Становището на комисията е 
предложеният проект на решение да бъде приет. 

Разисквания по трета точка нямаше. 

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

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

администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 , чл. 55 от Правилник № 1 за организацията и 

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация и Докладна записка с вх. № 510 от 20.09.2016 г. с 16 

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

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 341 
  

1. Дава съгласие Община Две могили да 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 
„Рехабилитация на отсечки от общински път RSE 1082 /п.к. RSE 1005/ Бъзовец-Баниска 
/TGV 1137/, общински път TGV 1137 /граница Община Попово-Две могили/ - Могилино-
Баниска /RSE 1082/ и общински път RSE 2004 / п.к. с път III-501 до границата с община 
Борово/ Община Две могили, Област Русе”, който включва следните участъци: 

• Общински път RSE 1082 от п.к. с път RSE 2006 до център с. Баниска; 
• Общински път TGV 1137 от км. 3+170.59 до км. 5+077.08 /п.к. с път RSE 

2081; 
• Общински път TGV 1137 от п.к. с път RSE 2081 до центъра на с. Баниска; 
• Общински път RSE 2004 от п.к. с път III-501 до границата с община Борово. 

2. Удостоверява, че дейностите по проекта отговарят на приоритетите на Планa за 
развитие на Община Две могили 2014-2020 г.  

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

 

Четвърта точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 512/20.09.2016 г., относно: 

Отмяна на Решения № 312 и № 313 взети на заседание на Общински съвет Две могили по 
Протокол № 15/17.08.2016 г. 

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 настоящата докладна записка, която е във 
връзка с отмяна на взети от нас решения. На предходни наши заседания ние сме взели 
решения за промяна на Плана за развитие на Община Две могили 2014-2020 г. и 
кандидатстване към Национален доверителен Еко Фонд. Общината има готовност да 
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” без да е необходимо съфинансиране от страна на общината. Ние 
сме дали вече съгласието си Общината да кандидатства по ПРСР. Същите са изменени с 
последващи Решения №№ 312 и 313, които е необходимо да бъдат отменени, за да са в 
сила предходните решения. 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, чл. 55 от Правилник № 1 за организацията и 

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация и Докладна записка с вх. № 512 от 20.09.2016 г. с 16 

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

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 342 
  

1. Отменя Решения № 312 и № 313 взети на заседание на Общински съвет Две 
могили по Протокол № 15/17.08.2016 г. 

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

 

Пета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 513/20.09.2016 г., относно: 

Кандидатстване на Община Две могили с проект „Подобряване на образователната среда 
и осигуряване на равен достъп до качествено професионално обучение в ПГСС „К. А. 
Тимирязев” град Две могили по ОП Региони в растеж 2014-2020 г. 

По нея докладва:  

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

Община Две могили подготвя проект за кандидатстване по ОП „Региони в растеж” 
2014-2020 г. по приоритетната ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“. Целта на 
приоритетната ос е насочена към подобряване на образователната инфраструктура от 
национално и регионално значение, предоставяща квалификация и умения на учащите, 
свързани с нуждите на пазара на труда, но същевременно и към подкрепа за обекти на 
образователната инфраструктура за учащи в неравностойно положение, приоритизирани 
на национално ниво. Наименованието на проекта е „Подобряване на образователната 
среда и осигуряване на равен достъп до качествено професионално обучение в ПГСС „К. 
А. Тимирязев” гр. Две могили”. Първа комисия разгледа на свое заседание докладната 
записка и излезе със становище предложеният ни проект на решение да бъде приет. 

Разисквания по пета точка нямаше. 

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 организацията и дейността на 

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация и Докладна записка с вх. № 513 от 20.09.2016 г. с 16 (шестнадесет) 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 343 

 1. Дава съгласие Община Две могили да кандидатства с проект „Подобряване на 
образователната среда и осигуряване на равен достъп до качествено професионално 
обучение в ПГСС „К. А. Тимирязев” гр. Две могили” по Оперативна програма „Региони в 
растеж” 2014-2020 г., приоритетната ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“. 

2. Декларира, че предназначението на сградата на ПГСС „К. А. Тимирязев” гр. Две 
могили е обект на интервенция по проект „Подобряване на образователната среда и 
осигуряване на равен достъп до качествено професионално обучение в ПГСС „К. А. 
Тимирязев” гр. Две могили”, няма да бъде променяно и ще се ползва за целите на 
образователната институция, за период не по-малък от 5 /пет/ години след приключване 
на дейностите по проекта. 

3. Упълномощава кмета на общината да предприеме необходимите действия за 
изпълнение решението на Общинския съвет. 
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Шеста точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 514/20.09.2016 г., относно: 
Приемане на Анализ на потребностите за личностно развитие на децата и учениците на 
територията на Община Две могили. 

По нея докладва:  

1. Светлозар Донев – председател на Комисията по „Образование, култура 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”: 

В чл. 196, ал. 1 от Закона за училищното и предучилищно образование се казва, че 
Областният управител организира разработването на областна стратегия за подкрепа за 
личностно развитие на децата и учениците въз основа на анализ на потребностите от 
подкрепа във всяка община на територията на областта. Стратегията включва и описание 
на предизвикателствата, стратегическите цели и необходимите дейности в областта на 
подкрепата. Този анализ се приема от Общински съвет по предложение на Кмета на 
Общината. В представения ни анализ, макар и набързо разгледан са включени основни 
приоритети, по които ще се работи, дадени са и организациите, които ще осигурят 
постигането им. Основните приоритети включени в анализа са: 

Приоритет 1 – Засилване на активността на младежите и участието им в 
инициативи и в културния, социалния, спортния и духовния живот в Общината.  

Приоритет 2 – Стимулиране гражданската активност на младите хора чрез 
партньорство с младежки организации, клубове и институции. Стимулиране, 
популяризиране и подпомагане на развитието на доброволчеството. 

Приоритет 3 – Насърчаване на здравословен начин на живот и развитие на 
спортната дейност. Реализация на общинската спортна стратегия в часта й, насочена към 
популяризиране и утвърждаване на спорта и здравословния начин на живот като средство 
за занимание в свободното време за децата и учениците, чрез което да се сформират и 
изграждат здравни и спортни навици, и се осъществява превенция на социално 
изключване, рисково и дивиантно поведение, противообществени прояви и др.  

Приоритет 4 – Стмулиране, подпомагане и популяризиране на ученето и 
заниманията през свободното време, програми и инициативи като «Без свободен час», 
както и програми и инициативи като «Учене през целия живот». 

Приоритет 5 – Превенция на социалното изключване на младежи в неравностойно 
положение; включване на деца и младежи в рискови групи, деца и младежи от 
малцинствата, социално слаби и/или извършители на правонарушения в младежки 
клубове и организации, в младежки фестивали, спортни и културни мероприятия и др., 
чрез засилена дейност на МКБППМН – Две могили. 

Приоритет 6 – Развитие на таланта, творческите умения и културното изразяване на 
младите хора, поощряване работата по малки младежки проекти и програми за 
реализиране на младежките изяви, възможности и пощряване на активността и 
гражданската позиция и участие в обществения живот на младежите, чрез младежки 
мероприятия и инициативи и др. 

Приоритет 7 – Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги. 
Приоритет 8 – Подпомагане връзката между институциите в полза развитието на 

младежта и подкрепа на сътрудничеството между образование, култура и бизнес в 
изпълнение на Националната Иновационна стратегия за интелигентна специализация. 
Поощряване завършването на образование и продължаване на образованието в колежи и 
университети, стажуване и допълнителни квалификации за придобиване 
конкурентоспособност на младежите в първичния пазар на труда. Организиране на срещи 
с бизнеса и образователните институции. 

Това са неща, които сме разглеждали и друг път поотделно. След приемането на 
този анализ ще трябва да се изготви стратегия за подкрепа за личностно развитие на 
децата и учениците след което ще се изготви и план за работа. 

В следвация чл. 198 от Закона пише, че Кметът на общината след решение на 
общинския съвет може да възложи дейности за подкрепа за личностно развитие на център 
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за подкрепа за личностно развитие от друга община, ако в общината няма център за 
подкрепа за личностно развитие, който да може да ги осъществи. На нас ни е необходим 
психолог, който да работи в този център. За момента ние нямаме психолог и аз ще помоля 
Кмета на Общината да предприеме мерки да намерим човек, който да работи в центъра. 

Разисквания по шеста точка нямаше. 

По шеста 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. 196 от Закона за предучилищното и училищно 

образование и Докладна записка с вх. № 514 от 20.09.2016 г. с 16 (шестнадесет) гласа 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 344 

 1. Приема Анализ на потребностите за личностно развитие на децата и учениците 
на територията на Община Две могили. 

2. Упълномощава кмета на общината да предприеме необходимите действия за 
предоставянето на Анализ на потребностите за личностно развитие на децата и учениците 
на територията на Община Две могили на областна администрация – Русе. 

  

Седма точка от дневния ред: 

Изказвания, питания, становища и предложения от граждани. 

1. Христина Ефтимова – Общински съветник: 

Г-н Борисов, искам да попитам имате ли информация на територията на Общината 
дали има създадени Обществени съвети към училищата и детските градини? 

2. Светлозар Донев – Общински съветник: 

Законът за създаването на такива съвети е за деца от 1-ви до 5-ти клас. Срокът е до 
края на годината, така че има достатъчно време. 

Аз искам да благодаря на Кмета на Общината и на Управителя на Центъра за 
обществена подкрепа, с помощта на които успяхме да направим ремонт на тоалетните в 
гимназията. 

3. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

 Аз искам да кажа няколко думи по отношение на цената на купоните в училище. 
Първоначално когато направихме калкулация купона излизаше 4.10 лева. Това е така, тъй 
като влезе в сила нова наредба, съгласно която трябва да се плащат режийни разноски и 
фонд работна заплата. Чисто храната излиза около 1 лев, но като се прибавят режийните, 
работната заплата и ДДС-то, купонът вече скача на 4.10 лева. За момента Общината плаща 
1.50 лева от цената на купона. Имахме уговорка с г-жа Маринова тя да поеме 0.60 лева от 
стойността на купона и за родителите да остане да се плаща само 2.00 лева. За сега нямам 
отговор от нея дали ще го направи. Цената все пак е за меню, което включва първо, второ 
и трето. 

По отношение на сигурността в училищата – оказа се, че има програми и правила 
за безопасност и организиране на достъпа в училищата и детските градини. Тези правила 
отново трябва да бъдат приети от Общинския съвет, защото агресията сред децата 
нараства. Има три начина за финансиране на тази дейност, а именно: със собствени 
средства, като се назначават длъжностни лица, които да осигуряват пропусквателния 
режим в училищата – тук варианта е шофьорите на училищните автобуси могат да се 
ангажират с това; втория начин е да се наеме лицензирана фирма с която се сключва 
договор и се заплаща от училищния бюджет и третия вариант е пак с лицензирана фирма, 
с която се сключва договор, но между Училищното настоятелство и фирмата, но парите 
ще се събират от децата, което не е редно според мен след като има заложени средства за 
това. 

4. Светлозар Донев – Общински съветник: 
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В Професионалната гимназия такива правила вече има, организирал съм хора, 
които да осигуряват пропусквателния режим в училището, направено е и 
видеонаблюдение, разпределили сме кой къде и кога да обикаля. Единствения проблем е, 
че не разполагаме с връзка с Общината.  

5. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 

Г-н Кмете, хората са несъгласни с вдигането на цената на купоните и вярват, че е 
направено тенденциозно. Направете всичко възможно да ги намалите. По този начин 
децата ще спрат да се хранят и така обричаме предприятието. 

6. Христина Ефтимова – Общински съветник: 

Нека цената да се калкулира не за цялото меню, а за първо, второ и трето и така 
всеки родител ден за ден сам ще прецени какво да вземе за детето си, защото съгласете се, 
не всички деца консумират и супата и основното и десерта. 

7. Светлана Цветанова – Общински съветник: 

Цялата сграда на училището е в окаяно състояние и се дават много средства за 
ремонти. Няма как училището да поеме и 0.60 лева от цената на купона. 
 

 Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет: 

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

 

Протоколът е изготвен на 21.09.2016 г. и отпечатан в 3 екз. 

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

 
МД/МД  

          Председател на Общинския съвет – Две могили:  

     

 

_________________ (Байчо Петров Георгиев) 


