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О Б Щ И Н А  Д В Е  М О Г И Л И ••••  О Б Л А С Т  Р У С Е  
 7150 Две могили, бул.”България”84, тел./факс 08141/22 54, е-mail:dvemogili@mbox.digsys.bg 

VІI – МИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
  тел. 0889/317 167, е-mail: obc_dvemogili@abv.bg 

Екз. № 1 
 

П Р О Т О К О Л 
 

№ 18 
 

Днес, 30 септември 2016 година, в 9.00 часа, в конферентната зала на Община Две 
могили, започна осемнадесетото редовно заседание на VІI – мия Общински съвет – Две 
могили. 

Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет:  
На заседанието на Общинския съвет от общо 17 (седемнадесет) общински 

съветника, присъстват 16 (шестнадесет). 
Отсъства Димитър Петров Димитров – болен. 

 Заседанието на Общинския съвет е редовно и може да взема решения. 
 Откривам настоящото заседание на съвета. 

В работата му ще вземат участие: Божидар Борисов – кмет на Община Две могили, 
Красимира Русинова – зам.-кмет на Община Две могили, Бисер Йончев – зам.-кмет на 
Община Две могили, Йордан Борисов – Обществен посредник на Общината, Виктория 
Стоилова – Представител на Областна администрация град Русе, служители от Общинска 
администрация, кметове на кметства, граждани. 

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 

настоящото заседание, 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. № 521/28.09.2016 г., относно: 
Преместване на кметство с. Батишница от сградата в парцел ХI-409 в кв. 23 в сградата в 
парцел VIII в кв. 21 по плана на с. Батишница. 

2. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 524/28.09.2016 г., относно: 
Поемане на краткосрочен дълг – банков заем за изплащане на задълженията на община 
Две могили, възникнали по повод наложени финансови корекции по проект MIS код 657 
„Организиране на исторически възстановки от ученици на две трансгранични общини Две 
могили и Кълъраш и презентиране на спектаклите пред обществеността” по програма 
Трансгранично сътрудничество България - Румъния 2007 – 2013 г. 
 3. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 526/28.09.2016 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Иван Панайотов Иванов, живеещ в град 
Две могили, на улица „Рила” № 3. 

Предлагам те да станат съответно т. 20, т. 21 и т. 22, а т. 20 от проекта за дневен ред 
– да стане съответно т. 23. 

На  следващо място, Кметът на общината ме уведоми, че оттегля две свои докладни 
записки, а именно: 

1. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 474/22.08.2016 г., относно: 
Приемане на Наредба № 29 за условията и реда за записване, отписване и преместване на 
деца в общинските детски градини на територията на община Две могили. 

2. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 490/12.09.2016 г., относно: 
Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост в град Две могили. 
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При това положение, докладните записки които са записани след тези докладни, 
минават напред. 

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

Който е съгласен с така предложения проект за дневен ред, който допълваме с три 
нови докладни, а отпадат – две от настоящото редовно заседание на Общинския съвет, 
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 Байчо Георгиев с вх. № 487/07.09.2016 г., относно: 
Прекратяване дейността на Временната комисия за организиране и провеждане на 
конкурс за избор на Обществен посредник на територията на Община Две могили, област 
Русе за мандат 2016 – 2020 г. 

Докладва: Георги Георгиев – секретар на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 
2. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 491/12.09.2016 г., относно: 

Отдаване под наем на обособена част от имот – частна общинска собственост за поставяне 
на преместваем обект (навес). 

Докладва: Ивайло Пенев – член на Комисията по „Предотвратяване и 

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

други дейности”. 

3. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 492/12.09.2016 г., относно: 
Отдаване под наем на земеделска земя, стопанисвана по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ в 
землището на с. Чилнов, община Две могили 

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

животновъдство и гори”. 

4. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 493/12.09.2016 г., относно: 

Приемане на отчет за полугодието на 2016 г. за изпълнението на бюджета, сметките за 
средства от Европейския съюз, сметки за чужди средства и състоянието на общинския 
дълг, придружен с доклад към 30.06.2016 година. 

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

финанси”. 

5. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 494/13.09.2016 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”. 

6. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 495/13.09.2016 г., относно: 

Отдаване под наем на дворно място – частна общинска собственост в гр. Две могили. 
Докладва: Румен Марков – председател на Комисията по „Предотвратяване и 

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

други дейности”. 

7. Докладна записка от Ралица Иванова с вх. № 496/14.09.2016 г., относно: 

Приемане на Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно 
развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата в областта на 
науките, изкуствата и спорта „Д-р Пангелов”, гр. Две могили. 

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

култура вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 
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8. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 497/16.09.2016 г., относно: 

Отчет за изпълнение на Общинската програма за установяване на контрола върху 
кучешката популация на територията на Община Две могили, Област Русе. 

Докладва: Айдън Карамехмедов – член на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 
9. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 498/16.09.2016 г., относно: 

Отдаване под наем на земеделска земя в землището на с. Острица, община Две могили. 
Докладва: Велко Иванов – секретар на Комисията по „Земеделие, 

животновъдство и гори”. 

10. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 499/16.09.2016 г., относно: 

Приемане на Програма  за развитие на туризма в Община Две могили. 
Докладва: Стефан Димитров – член на Комисията по „Образование, култура 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 
11. Докладна записка от Петко Антонов с вх. № 502/19.09.2016 г., относно: 

Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село Могилино за периода 
м. ноември 2015 г. до м. септември 2016 г. и проблемите, които стоят пред него. 

Докладва: Галя Додева – председател на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 
12. Докладна записка от Цветелина Райчева с вх. № 506/19.09.2016 г., относно: 

Информация за дейността на Защитено жилище за хора с умствена изостаналост село 
Могилино за периода януари – декември 2015 и януари – септември 2016 г. 

Докладва: Айдън Карамехмедов – председател на Комисията по 

„Здравеопазване и социални дейности”. 

13. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 503/19.09.2016 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Биляна Красимирова Благовестова, 
живееща в село Чилнов за раждане на първо дете – Дария Георгиева Дамянова. 

Докладва: Айдън Карамехмедов – председател на Комисията по 

„Здравеопазване и социални дейности”. 

                     Севгюл Юмерова – секретар на Комисията по „Бюджет и 

финанси”. 

14. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 504/19.09.2016 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Десислава Георгиева Димитрова, живееща 
в град Две могили за раждане на трето дете – Мария Десиславова Димитрова. 

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

социални дейности”. 

                     Севгюл Юмерова – секретар на Комисията по „Бюджет и 

финанси”. 

15. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 505/19.09.2016 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Даниела Пламенова Йорданова, живееща в 
град Две могили за раждане на първо дете – Юлияна Тихомирова Трифонова. 

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

социални дейности”. 

                     Севгюл Юмерова – секретар на Комисията по „Бюджет и 

финанси”. 

16. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 507/19.09.2016 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Шербан Ахмедова Алиева, живееща в село 
Помен, на улица „Александър Стамболийски” № 10. 

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

дейности”. 

17. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 508/19.09.2016 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Северина Христова Тодорова, живееща в 
село Острица, на улица „Христо Ботев” № 1. 
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Докладва: Айдън Карамехмедов – председател на Комисията по 

„Здравеопазване и социални дейности”. 

                     Севгюл Юмерова – секретар на Комисията по „Бюджет и 

финанси”. 

18. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 521/28.09.2016 г., относно: 
Преместване на кметство с. Батишница от сградата в парцел ХI-409 в кв. 23 в сградата в 
парцел VIII в кв. 21 по плана на с. Батишница. 

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. № 524/28.09.2016 г., относно: 

Поемане на краткосрочен дълг – банков заем за изплащане на задълженията на община 
Две могили, възникнали по повод наложени финансови корекции по проект MIS код 657 
„Организиране на исторически възстановки от ученици на две трансгранични общини Две 
могили и Кълъраш и презентиране на спектаклите пред обществеността” по програма 
Трансгранично сътрудничество България - Румъния 2007 – 2013 г. 

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

финанси”. 

 20. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 526/28.09.2016 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Иван Панайотов Иванов, живеещ в град 
Две могили, на улица „Рила” № 3. 

Докладва: Айдън Карамехмедов – председател на Комисията по 

„Здравеопазване и социални дейности”. 

                     Севгюл Юмерова – секретар на Комисията по „Бюджет и 

финанси”. 

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

Първа точка от дневния ред: 

Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 487/07.09.2016 г., относно: 
Прекратяване дейността на Временната комисия за организиране и провеждане на 
конкурс за избор на Обществен посредник на територията на Община Две могили, област 
Русе за мандат 2016 – 2020 г. 

По нея докладва:  

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

С наше Решение № 274 избрахме Временна комисия и резевни членове към нея за 
организиране и провеждане на конкурс за избор на Обществен посредник на територията 
на Община Две могили, област Русе за мандат 2016 – 2020 г. Същата изпълни поставената 
пред нея задача и с Решение № 314 избрахме за срок от 4 години Йордан Петров Борисов, 
за Обществен посредник, действащ на територията на община Две могили, поради което 
следва дейността на комисията да бъде прекратена. Комисията по „Териториално 
устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба” разгледа на 
свое заседание предложеният ни проект на решение и излезе със становище той да бъде 
приет. 

Разисквания по първа точка нямаше. 

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

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

администрация, чл. 3, ал. 2 във връзка с чл. 52, ал. 3 от Правилник № 1 за 

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с вх. № 487 

от 07.09.2016 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 345 
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1. Прекратява дейността на Временната комисия за организиране и провеждане на 
конкурс за избор на Обществен посредник на територията на Община Две могили, област 
Русе за мандат 2016 – 2020 г. 
 

Втора точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 491/12.09.2016 г., относно: 

Отдаване под наем на обособена част от имот – частна общинска собственост за поставяне 
на преместваем обект (навес). 

По нея докладва:  

1. Ивайло Пенев – 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 
настоящата докладна записка, която е във връзка с отдаване под наем на обособена част от 
имот – частна общинска собственост за поставяне на преместваем обект (навес). Община 
Две могили е собственик на недвижим имот по АЧОС № 3482/17.09.2011 г., а именно: 
поземлен имот с идентификатор 20184.1.792 с площ 2381 кв. м., урбанизирана територия. 
В деловодството на Общината е постъпило заявление от ЕТ „Баки Мехмед – Зора” село 
Батишница, с което заявява, че е наемател на павилион, разположен във въпростия имот и 
желае да постави навес до павилиона за удобство на клиентите си. Към заявлението е 
приложена схема за поставяне, одобрена от главния архитект на Община Две могили, 
съгласно чл. 56, ал. 2 от Закона за устройство на територията. Становището на комисията 
е предложеният ни проект на решение да бъде приет. 

В разискванията по втора точка участие взеха: 

1. Николай Христов – Общински съветник: 

Точно там, където се иска да бъде поставен този навес се намира септичната яма на 
читалището в град Две могили. Доколкото знам тази септична яма се нуждае от ремонт. 
Въпросът ми е няма ли този навес да попречи на достъпа за извършване на ремонта на 
ямата? 
 2. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

 Този проблем не бива да Ви притеснява, прегледали сме терена и поставянето на 
този навес няма да попречи на бъдещите ремонтни дейности на септичната яма на 
читалището. 

След приключване на разискванията по втора 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, чл. 14, ал. 1, ал. 2 и 

ал. 8 от Закона за общинската собственост, чл. 56, ал. 1 и ал. 2 от Закона за 

устройство на територията, чл. 19, ал. 1, чл. 49 и чл. 50, т. 4 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. № 491 от 12.09.2016 г. с 16 

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

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 346 
 

1. Дава съгласие да бъде отдаден под наем след провеждане на публичен търг с 
явно наддаване за срок от 10 (десет) години, имота представляващ: обособена част от 8.75 
кв. м. за поставяне на преместваемо съоръжение, съгласно одобрена схема за поставяне от 
главния архитект на Община Две могили в имот с идентификатор 20184.1.792, предмет на 
Акт за частна общинска собственост № 3482 от 17.09.2011 г. 

1.1. Началната месечна наемна цена при провеждане на публичния търг с явно 
наддаване да бъде 15.00 /петнадесет/ лева, съгласно т. 8 от Приложение № 1 „Тарифа за 
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определяне на минимални месечни цени на квадратен метър 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. 

1.2. Стъпка на наддаване при провеждане на публичния търг с явно наддаване – 10 
% (десет процента) от началната тръжна цена. 

1.3. Възлага на Кмета на Общината да предприеме необходимите действия за 
изпълнение на решението. 

2. В тридневен срок от подписването на договора за отдаване под наем да 
представи копие от същия в Общински съвет. 
 

Трета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 492/12.09.2016 г., относно: 
Отдаване под наем на земеделска земя, стопанисвана по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ в 
землището на с. Чилнов, община Две могили. 

По нея докладва:  

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

животновъдство и гори”: 

Докладната записка касае отдаване под наем на земеделска земя, стопанисвана по 
реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Чилнов, община Две могили. Имотите са 23 на 
брой, това са маломерни имоти с площ от около от 0.5 дка до 10 дка. Общата площ на 
имотите е 45.602 дка. Предложението е имотите да бъдат отдадени под наем за срок от 10 
години, като началната годишна наемна цена при провеждането на търга да бъде 
съответно 28.00 лева на декар, а за някои имоти – 43.00 лева на декар, съгласно т. 1.1. и т. 
1.2. от Приложение № 3 „Тарифа за началния размер на месечния наем за 1дка при 
предоставяне на земеделски земи от общинския поземлен фонд и общински рибарници” 
от Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - 
общинска собственост в Община Две могили, област Русе. Комисията по „Земеделие, 
животновъдство и гори” разгледа на свое заседание предложеният ни проект на решение и 
излезе със становище той да бъде приет във вида, в който ни се предлага. 

Разисквания по трета точка нямаше. 

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

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

администрация, във връзка с чл. 3, ал. 2, т. 2 от Правилник № 1 за организацията и 

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация, чл. 8, ал. 1, чл. 14, ал. 1 от Закона за общинската 

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

управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост в Община Две 

могили, област Русе и т. 1.1. и т. 1.2 от Приложение № 3 „Тарифа за началния размер 

на месечния наем за 1дка при предоставяне на земеделски земи от общинския 

поземлен фонд и общински рибарници” от същата наредба и Докладна записка с вх. 

№ 492 от 12.09.2016 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 

(нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 347 
  

1. Дава съгласие да бъдат включени в т. 1.7 на Раздел IV 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 имотите, 
описани в Приложение № 1 към настоящата докладна записка. 

2. Дава съгласие да бъдат отдадени под наем, след провеждане на публичен търг с 
явнно наддаване имотите, описани в Приложение № 1, находящи се в землището на с. 
Чилнов, община Две могили, област Русе, с начин на трайно ползване “Полска култура”, 
IV категория за срок от 10 (десет) години. 
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 3. Началната годишна наемна цена при провеждането на търга да бъде 28.00 
(двадесет и осем) лева на декар, а за имот № 003028 да бъде 43.00 (четиредесет и три) лева 
на декар, съгласно т. 1.1. и т. 1.2. от Приложение № 3 „Тарифа за началния размер на 
месечния наем за 1дка при предоставяне на земеделски земи от общинския поземлен фонд 
и общински рибарници” от Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост в Община Две могили, област Русе. 

3.1. Стъпка на наддаване – 10 % (десет процента) от началната цена. 
3.2. 15 % от средствата, постъпили от наем да бъдат преведени по сметката на с. 

Чилнов, съгласно чл. 5, ал. 2 от Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост в Община Две могили, област 
Русе. 

4. Възлага на Кмета на Общината да предприеме необходимите действия за 
изпълнение на решението. 

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, бр. 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 
наем, подлежи на коригиране. 

6. В тридневен срок от подписването на договора за отдаване под наем да 
представи копие от същия в Общински съвет. 

Приложение: Приложение № 1 с описани 23 броя земеделски земи. 
 

Четвърта точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 493/12.09.2016 г., относно: 

Приемане на отчет за полугодието на 2016 г. за изпълнението на бюджета, сметките за 
средства от Европейския съюз, сметки за чужди средства и състоянието на общинския 
дълг, придружен с доклад към 30.06.2016 година. 

По нея докладва:  

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

Съгласно изискванията на Закона за публичните финанси, Кметът на Общината ни 
е представил доклад за изпълнението на бюджета, сметки за средства от Европейския 
съюз, сметки за чужди средства и състоянието на общинския дълг на община Две могили 
за полугодието на 2016 г. До момента са направени общо 8 промени по бюджета, 
съответно с решения на Общински съвет и със заповеди на Кмета на Общината. 

Изпълнението на приходите с държавен характер е в размер на 1 526 038 лева в т.ч.: 
приходи от наеми имущество в СОУ гр. Две могили; приходи от наем на земи в ОУ с. 
Баниска; обща субсидия по параграф § 3111 „Обща субсидия за държавни дейности”; по 
параграф 3128 “Получени от общини целеви трансфери”; § 61-01 „Получени трансфери”; 
§ 61-05 “Трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост”; депозити от 
проведен конкурс за аренда на земеделска земя в ОУ Баниска. 
 Намалението на приходите с държавен характер се дължи на намаляването на броя 
на учениците в училищата и децата в детските градини. 

Изпълнението на приходите с местен характер са в размер на 1 163 348 лева, като 
постъпленията от имуществени данъци е в размер на 272 484 лева, или 56 % от годишния 
план т.ч.: годишен патентен данък – 5 664 лева, данък върху недвижимите имоти – 73 504 
лева – 64 % изпълнение, данък върху превозните средства – 127 780 лева или 80 % 
годишно изпълнение, данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин 
– 65 453 лева с 33 % изпълнение, туристическия данък е с изпълнение 97 %. 

Преизпълнението на имуществените данъци се дължи на платени годишни вноски 
от данъкоплатците на годишен патентен данък, данък недвижими имоти и данък превозни 
средства. 

Изпълнението на приходи и доходи от собственост са 187 153 лева или 35 % 
изпълнение, в т.ч.: нетни приходи от продажби и услуги – 95 648 лева с изпълнение – 78 
%, приходи от наем на имущество – 6 161 лева – 21 % изпълнение; приходи от наем земя – 
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85 327 лева – изпълнение 22 %; приходи от лихви по текущи банкови сметки – 17 лева с 
изпълнение 9 %. 

Неизпълнението на приходите от наем на имущество се дължи на отпадане на 
наема от СИБАНК ЕАД и просрочване на вземанията от общинска фирма „Черни лом 
2008” ЕООД, а ниският процент на изпълнението на приходите от наем на земя се дължи 
на просрочени вземания за наем на пасища и рибарници и на неравномерното 
разпределение на постъпленията през годината. Все още се водят съдебни дела за 
неиздължен наем от минали години с наематели на мери и пасища и земеделски земи.  

Постъпилите приходи от общински такси са 389 309 лева или 57 % изпълнение. В 
групата общински такси с най- голям дял е такса битови отпадъци – 246 356 лева с 64 % 
изпълнение, такса ползване на детски градини – 29 710 лева с 50 % изпълнение, детски 
ясли – 3 827 лева с 64 % изпълнение, такси за ползване на домашен социален патронаж – 
42 034 лева с 50 % изпълнение, такса за ползване на пазари, панаири, тротоари и тържища 
– 3 495 лева със 70 % изпълнение, такса технически услуги – 7 177 лева с 42 % 
изпълнение, такса административни услуги – 21 433 лева с 46 % изпълнение, такса гробни 
места – 4 015 лева с 80 % изпълнение и други общински такси /такса вход автогара, такса 
категоризация, радиоточки, превозен билет, маркиране и кубиране на физически лица/ – 
31 256 лева, с 42 % изпълнение. 

Получени приходи от лихви от забавени плащания на данъци, такси и глоби – 11 
160 лева с 56 % изпълнение. В други неданъчни приходи се отчита продажбата на 
вторични суровини от бракувани активи, тръжни документи, като изпълнението е 582 лева 
или 9 %. 

Постъпленията от продажби на нефинансови активи са 4 560 лева с 2 % изпълнение 
в т.ч. постъпления от продажба на земя – 4 200 лева с 2 % изпълнение. Получени са 
приходи от концесии в размер на 4 894 лева от кариерата в с. Могилино. Това 
неизпълнение се наблюдава при проявен слаб интерес от страна на купувачи на общински 
имоти. Получени са помощи и дарения в размер на 16 427 лева.  

Изпълнението на разходите за държавни дейности на общината за отчетния период 
са в размер на 1 526 038 лева. Те включват заплати и осигуровките към тях на 
служителите в общинска администрация, отбрана и сигурност, образование, разходи в 
подготвителни групи и други дейности по образoванието, здравеопазване, социални 
дейности, субсидии за читалища, присъдена издръжка на деца, лекарства на ветерани и 
военно инвалиди и издръжка на училища, Защитено жилище за хора с умствена 
изостаналост с. Могилино, Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с 
умствена изостаналост гр. Две могили, Център за обществена подкрепа, здравни кабинети. 
 Към 30.06.2016 г. има просрочени задължения в държавни дейности в размер на 54 
404 лева, основно за храна – 29 631 лева, горива за отопление – 17 545 лева, съдебни 
обезщетения и разноски в социалните услуги и други. Спрямо 31.12.2015 г. размера на 
просрочените задължения е увеличен с 25 000 лева. 
 Изпълнението на разходите за местни дейности е 1 087 775 лева. Тук са включени 
разходи за издръжка на общодържавните служби – общинска администрация и цялостно 
общински съвет, в сферата на образованието – издръжка на детските градини, ОДК, други 
дейности по образoванието, издръжка детска ясла, ученически столове, здравеопазване, 
домашен социален патронаж, издръжка клуба на пенсионера, издръжка програмите за 
временна заетост, улично осветление, озеленяване, дейности по опазване на околната 
среда, чистотата на териториите за обществено ползване, поддръжка спортни клубове и 
стадион, радиовъзел, обреден дом, снегопочистване, дейности по безопасност на 
движението и управление на собствеността и др. 

Просрочените задължения към 30.06.2016 г. са в размер на 1 012 629 лева, като от 
местни дейности – 958 225 лева. По видове разходи се подразделят текущи 895 817 лева и 
капиталови разходи – 62 408 лева. От общия размер на просрочените задължения – 97 355 
лева са на второстепенните разпоредители за местни дейности в общината. Само 
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Общината е отчела просрочени задължения – 865 274 лева, като за местните дейности – 
861 698 лева и държавни дейности – 3 576 лева.  

Спрямо 31.12.2015 г. общия размер на просрочените задължения от местни 
дейности е намален със 106 000 лева. Увеличен е размера на просрочените задължения за 
капиталови разходи с 6 000 лева. През месец юли след влизане в сила на промените в 
капиталовата програма на общината ще бъдат разплатени около 50 000 лева просрочени 
капиталови разходи. 

Други просрочени задължения са в размер на 690 838 лева. Като текущ разход е 
отчетено Решение № 3/DGJRP/27.04.2015 г. на Министерството на регионалното развитие 
и публичната администрация на Правителството на Румъния; писмо от Министерството 
на регионалното развитие за възстановяване на авансово плащане по проект MIS code – 
657 по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България и Акт на НАП за 
установяване на частно държавно вземане от 01.06.2015 г. по Оперативна програма 
„Околна среда 2007-2013 г. За отмяна на последното задължение се води дело във 
Административен съд гр. Велико Търново. Остатъкът от просрочените задължения са 
разходи за хранителни продукти, горива, капиталови разходи , ел. енергия, съдебни 
обезщетения и други. 

През отчетния период е направен основен ремонт на сметосъбирачните машини; 
закупена е копирна машина; закупени са два броя леки автомобили; закупени са 
храсторези в село Баниска, село Чилнов и село Кацелово; закупени са два броя клонорези; 
изградена е детска площадка в село Могилино. 

Комисията по „Бюджет и финанси” разгледа на свое заседание представения отчет 
и излезе със становище той да бъде приет. 

В разискванията по четвърта точка участие взеха: 

1. Николай Христов – Общински съветник: 

Запознах се обстойно с представения отчет за полугодието на 2016 г. за 
изпълнението на бюджета, сметките за средства от Европейския съюз, сметки за чужди 
средства и състоянието на общинския дълг, придружен с доклад към 30.06.2016 година. 
Въпросът ми към Кмета на общината е следния – от изпълнението на приходите от местен 
характер се вижда, че движението е много добро, което означава, че работата е добре 
свършена, но може ли Кметът да ми каже какъв е процента на събраните стари 
задължения от Общината от Частен съдебен изпълнител съобразно общия процент към 
този период на годината. Става въпрос за данък недвижими имоти; патентен данък; такса 
битови отпадъци. Дали това са стари вземания, които са довели до високия процент 
събираемост или са вземания, които ние сме си ги събрали от текущите задължения? 

2. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Отговорът на този въпрос ще Ви бъде предоставен подробно на следващото 
заседание на Общинския съвет, г-н Христов. В момента не мога да отговоря на въпроса в 
проценти. 

След приключване на разискванията по четвърта точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл.21, ал.1, т.6 във връзка с чл.27, ал. 4 и ал. 5 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 1 от 

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

и взаимодействието му с общинска администрация във връзка с чл. 137, ал. 2 от 

Закона за публичните финанси, чл. 8а от Закона за общинския дълг, чл. 49, ал. 2 от 

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

дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане 

на бюджета на общината и Докладна записка с вх. № 493 от 12.09.2016 г. с 16 

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

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 348 
  



 

 10

1. Приема отчета за полугодието на 2016 г. в съответствие с единната бюджетна 
класификация в следните параметри: 
1.1. По прихода (разпределени, съгласно Приложение № 2): 2 689 386 лева 

1.1.1. Данъчни приходи  272 484 лева 
1.1.2. Неданъчни приходи 623 914 лева 
1.1.3.  Взаимоотношения с РБ (субсидии) 1 891 471 лева 
1.1.4. Трансфери от министерства и ведомства  25 938 лева 
1.1.5. Предоставени временни безлихвени заеми /минус/ - 14 920 

лева 
1.1.6. Операции с фин.активи и пасиви§ 7200; 8300, 8800; 

9300/минус/ 
- 74 238 

лева  
1.1.7. Средства по сметки 35 263 лева 
  в това число преходен остатък от 2015 г. (плюс)  

- остатък в банка в лева/минус/ 
- остатък в каса в лева /минус/ 

197 162 лева 
- 230 415 лева 

- 2 010 лева 
1.2. По разхода (разпределени по параграфи, съгласно Приложение 

№ 3, в това число и отчета за изразходваните средства за 
основен ремонт и придобиване на дълготрайни материални 
активи, съгласно Приложение № 5): 

 

2 689 386 лева 

 2. Приема отчета за изпълнението на сметки за средства от Европейския съюз за 
полугодието 2016 г. в следните размери: 
2.1. Сметка за средства от Национален фонд на Структурни и 

кохезионни фондове  
2.2.1. Наличност в началото на периода   1 лева 
2.2.2. Получени приходи 248 023 лева 
2.2.3. Разходи 184 689 лева 
2.2.4. Наличност в края на периода  63 335 лева 
2.3. Сметка за средства от ЕС, администрирани от Разплащателна 

агенция към ДФ „Земеделие” 
 

2.3.1. Наличност в началото на периода прех.остатък от 2015 1 лева 
2.3.2. Получени приходи - 1 лева 
2.3.3. Разходи 0 лева  
2.3.4. Наличност в края на периода  0 лева 
2.4. Сметка за други средства от Европейския съюз програма 

„Еразъм” 
 

2.3.1. Наличност в началота на периода прех.остатък от 2015 13 448 лева 
2.3.2. Получени приходи 0 лева 
2.3.3. Разходи 6 085 лева  
2.3.4. Наличност в края на периода            -7 363 лева 

3. Приема отчета за изпълнението на сметките за чужди средства за полугодие 2016 
г. в следните размери: 
3.1. Сметка на чужди средства  
3.1.1. Наличност в началото на периода   266 010 лева 
3.1.2. Получени приходи  §9310 /гаранции по договори и 

земед.ренти/ 
16 238 лева 

3.1.3. Наличност в края на периода  - 282 248 лева 
4. Приема отчета за състоянието на общинския дълг на Общината за полугодие 

2016 г. в следните размери: 
4.1 Получен инвестиционен кредит от Фонд енергийна 

ефективност и възобновяеми източници 
116 740 лева 

4.1.1 Изплатен инвестиционен кредит към ФЕЕВИ 39 648 лева 
4.2 Лихва по кредита 19 846 лева 
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4.2.1 Изплатена лихва 14 230 лева 
4.3 Срок на инвестиционния кредит-20.06.14-20.05.19 60 месеца 
4.4 Лихвен процент 6,00 % 
4.5. Състояние на общинския дълг към 30.06.2016 г   
4.5.1 Главница 77 092 лева 
4.5.2 Лихва 5 616 лева 

 5. Приема отчета за дълга на общинска фирма „Черни лом 2008” ЕООД за първото 
шестмесечие на 2016 година в следните размери: 
5.1 Получен заем от общината 221 728 лева 
5.1.1 Изплатен заем  163 678 лева 
5.2. Състояние на дълга на общинската фирма към 30.06.2016 г   
5.2.1 Безлихвен заем за получаване 58 050 лева 

 

Пета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 494/13.09.2016 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”: 

Община Две могили е собственик на недвижим имот по АЧОС № 3675, а именно: 
Дворно място с площ 805 кв. м. В деловодството на Общината е постъпило заявление за 
закупуване на общинското дворно място. Данъчната оценка на имота е в размер на 
3 288.40 лева, пазарната – в размер на 3 542 лева, предложението на Кмета на Общината е 
имотът да бъде продаден на търг при начална цена 4 000 лева. 

Разисквания по пета точка нямаше. 

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

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

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

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 

37, ал. 1 и чл. 51, т. 1 от Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и 

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

Русе и Докладна записка с вх. № 494 от 13.09.2016 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 349 
  

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, а именно: 
Дворно място с площ 805 кв. м., представляващо имот с идентификатор 20184.1.13 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 № 20184.47.133 улица, изток имот с идентификатор 
20184.1.2831 – улица, юг имот с идентификатор 20184.1.2836 – улица, предмет на Акт за 
частна общинска собственост № 3675 от 20.01.2014 г. на кмета на Община Две могили. 

2. Да бъде продаден, след провеждане на публичен търг с явно наддаване 
недвижимия имот описан в т.1. 

2.1. При данъчна оценка на имота, в размер на 3 288.40 (три хиляди двеста 
осемдесет и осем лева и четиридесет стотинки) и пазарна оценка в размер на 3 542.00 (три 
хиляди петстотин четиридесет и два) лева, съгласно доклада на лицензиран оценител, 
определя цена 4 000.00 (четири хиляди) лева, начална цена при провеждане на търга. 

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

3.1. Изпълнение на решението по т. 2; 
3.2. Сключването на договора за покупко – продажба и вписването му в Публичния 

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

3.3. В тридневен срок от сключването на договора за покупко – продажба да 
представи копие от същия в Общински съвет. 

 

Шеста точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 495/13.09.2016 г., относно: 

Отдаване под наем на дворно място – 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”: 

Комисията по „Предотвратяване и установяване конфликти на интереси, общинска 
собственост, сигурност, екология и други дейности” разгледа на свое заседание 
настоящата докладна записка, която касае отдаване под наем на имот частна общинска 
собственост. Въпросният имот представлява дворно място с площ 900 кв.м. Към него има 
проявен интерес за наемане за срок от 10 години, като началната цена при провеждането 
на търга да бъде 72.00 лева. Становището на комисията е предложеният ни проект на 
решение да бъде приет. 

Разисквания по шеста точка нямаше. 

По шеста точка от дневния ред, Общинският съвет на основание основание 

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

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

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, чл. 8, ал. 4 и чл. 14 от Закона за 

общинската собственост, чл. 20, ал.1 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, област Русе и Докладна записка вх.№ 495 от 13.09.2016 г. с 16 

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

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 350 
  

1. Дава съгласие да бъде отдаден под наем, след провеждане на публичен търг с 
явно наддаване: Терен с площ 900 кв.м., представляващо имот с идентификатор 
20184.1.2180 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 20184.1.595, изток имот с 
идентификатор 20184.1.2179, юг имот с идентификатор 20184.1.2822 за срок от 10 (десет) 
години. 

2. Началната годишна наемна цена при провеждането на търга да бъде 72.00 
(седемдесет и два) лева, съгласно Експертна оценка за определяне на справедливата 
годишна наемна вноска от 12.09.2016 г., изготвена от лицензиран оценител. 

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

за изпълнение на решението. 
3.3. В три дневен срок от подписването на договора за отдаване под наем да 

представи копие от същия в Общински съвет. 
 

Седма точка от дневния ред: 
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Докладна записка от Ралица Иванова с вх. № 496/14.09.2016 г., относно: 

Приемане на Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно 
развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата в областта на 
науките, изкуствата и спорта „Д-р Пангелов”, гр. Две могили. 

По нея докладва:  

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

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”: 

Законът за предучилищното и училищно образование, който влезе в сила на 
01.08.2016 г. предвижда разработване на Правилник за устройството и дейността на 
Центровете за подкрепа за личностно развитие съгласно чл. 49, ал. 8. С този правилник се 
определят структурата, функциите, дейностите и финансирането на Център за подкрепа за 
личностно развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата в областта 
на науките, изкуствата и спорта „Д-р Пангелов”, град Две могили. 

Центърът за подкрепа за личностно развитие на интересите, способностите, 
компетентностите и изявата в областта на науките, изкуствата и спорта „Д-р Пангелов”, 
град Две могили осъществява следните дейности:  

- подпомага интелектуалното, емоционалното и физическото развитие и социалната 
реализация на децата и учениците в съответствие с възрастта, потребностите, 
способностите и интересите; 

- съдейства за ранното откриване на заложбите на децата и учениците, стимулира 
познавателните интереси и творческите способности и насърчава тяхното развитие и 
реализация;  

- подпомага професионалната насоченост и придобиването на компетентности, 
необходими за успешна личностна и професионална реализация;  

- подпомага формирането на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия 
живот;  

- изгражда у децата  навици за здравословен начин на живот, устойчивост и 
неподатливост на множеството вредни влияния и рискови фактори, на които са изложени; 

- съдейства за придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на 
принципите на демокрацията и правовата държава, на човешките права и свободи, на 
активното и отговорно гражданско участие;  

- съдейства за формирането на толерантност и уважение към правата на децата, 
учениците и хората с увреждания;  

- подпомага познаването на националните, европейските и световните културни 
ценности и традиции и формира приобщаване към националните и общочовешки 
ценности;  

- осъществява информационна и консултантска дейност с ученици, учители и 
родители за видовете занимания по интереси и дейности за подкрепа за личностно 
развитие, за съдържанието и условията на работа в тях;  

- организира колективни и индивидуални, постоянни и временни организационни 
педагогически форми и изяви на ученици на общинско, регионално и национално 
равнище;  

- стимулира ученици и учители за постигнати високи резултати в провежданите 
обучителни и творчески дейности;  

- организира и координира национални и международни изяви на деца и ученици;  
- разработва и участва в национални и международни проекти;  
- участва със свои представители в национални и международни инициативи; 
- съдейства за съхраняването и утвърждаването на българската национална 

идентичност и поддържа, управлява и развива архивното дело и предоставеното 
документално наследство, книжовни и литературни ценности;  

- осъществява институционално взаимодействие с местна власт, училища и детски 
градини, ВУ, сродни организации, НПО,  родителска общност. 
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Комисията по „Образование, култура вероизповедания, символика, младежта, 
спорта и туризма” разгледа на свое заседание правилника и излезе със становище той да 
бъде приет и за бъде записан под № 7. 

Разисквания по седма точка нямаше. 

Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, преминаваме към процедура на гласуване. Съгласно чл. 94, ал. 3 от нашия 
правилник Правилникът ще бъде гласуван раздел по раздел. 

 

Който е съгласен с Раздел първи – Общи положения, моля да гласува с вдигане на 
ръка. 

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

се”, предложението се приема. 
 

Който е съгласен с Раздел втори – Устройство, функции и дейности на Центъра за 
подкрепа за личностно развитие на интересите, способностите, компетентностите и 
изявата в областта на науките, изкуствата и спорта „Д-р Пангелов”, град Две могили, моля 
да гласува с вдигане на ръка. 

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

се”, предложението се приема. 
 

Който е съгласен с Раздел трети – Управление и структура на Центъра за подкрепа 
за личностно развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата в 
областта на науките, изкуствата и спорта „Д-р Пангелов”, град Две могили, моля да 
гласува с вдигане на ръка. 

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

се”, предложението се приема. 
 

Който е съгласен с Раздел четвърти – Педагогически специалисти, ученици, 
родители, моля да гласува с вдигане на ръка. 

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

се”, предложението се приема. 
 

Който е съгласен с Раздел пети – Имущество и източници за финансиране на 
Центъра за подкрепа за личностно развитие на интересите, способностите, 
компетентностите и изявата в областта на науките, изкуствата и спорта „Д-р Пангелов”, 
град Две могили, моля да гласува с вдигане на ръка. 

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

се”, предложението се приема. 
 

Който е съгласен с Раздел шести – Информация и документи, моля да гласува с 
вдигане на ръка. 
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Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
С 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се”, предложението се приема. 
 

Който е съгласен с Раздел седми – Организация на образователния процес в 
Центъра за подкрепа за личностно развитие на интересите, способностите, 
компетентностите и изявата в областта на науките, изкуствата и спорта „Д-р Пангелов”, 
град Две могили, моля да гласува с вдигане на ръка. 

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

се”, предложението се приема. 
 

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

от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 4, ал. 1 и чл. 

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

комисии и взаимодействието му с общинската администрация и чл. 49, ал. 8 от 

Закона за предучилищното и училищно образование и чл.8, чл. 11, ал. 3 и чл. 15, ал. 

1, чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове и Докладна записка с вх. № 496 

от 14.09.2016 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 351 
  

1. Приема Правилник № 7 за устройството и дейността на Правилник за 
устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие на интересите, 
способностите, компетентностите и изявата в областта на науките, изкуствата и спорта 
„Д-р Пангелов”, град Две могили, който влиза в сила от 01.10.2016 г. 

Приложение: Правилник № 7 за устройството и дейността на Правилник за 
устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие на интересите, 
способностите, компетентностите и изявата в областта на науките, изкуствата и спорта 
„Д-р Пангелов”, град Две могили. 
 

Осма точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 497/16.09.2016 г., относно: Отчет 
за изпълнение на Общинската програма за установяване на контрола върху кучешката 
популация на територията на Община Две могили, Област Русе. 

По нея докладва:  

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

Периодично в Общинския съвет постъпва Отчет за изпълнение на Общинската 
програма за установяване на контрола върху кучешката популация на територията на 
Община Две могили, Област Русе.  

Общинската програма за установяване на контрол върху кучешката популация на 
територията на община Две могили, Област Русе е приета на основание чл. 40, ал. 1 от 
Закона за защита на животните с Решение № 162 на Общински съвет Две могили. В 
изпълнение на същата от 2012 г., Община Две могили възлага от части дейностите по 
програмата на лицензирана фирма, чрез сключване на договор за услуга, а именно 
Договор за овладяване популацията на безстопанствените кучета в Община Две могили, 
като изпълнител по договора е Сдружение „Германо-българска помощ за животните” град 
Русе. Договорите се актуализират ежегодно. Предмета на договора включва: Залавяне на 
безстопанствени кучета на територията на Община Две могили; Транспортиране на 
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заловените кучета до място, определено за извършване на „обработка”; Кастрация, 
обезпаразитяване, ваксинация срещу бяс, поставяне на трайна маркировка; Връщане по 
места на неагресивни и здрави безстопанствени кучета; Евтаназия на неизличимо болни 
кучета; Издаване на паспорт за всяко куче с отразени всички извършени манипулации и 
въвеждане на информацията за обработените кучета в информационната система на 
Българската агенция по безопасност на храните; Последващ контрол съгласно чл. 49 от 
Закона за защита на животните. 

С цел да се отговори на зачестилите сигнали от граждани за набези от бездомни 
кучета, в последния договор е заложена нова клауза, която дава възможност при нужда 
повторно да бъдат залавяни вече обработени кучета и пускани в други населени места, в 
границите на Община Две могили. Целта е да бъдат разбивани глутниците от бездомни 
кучета, като водачите и агресивните екземпляри да се премястят в райони отдалечени от 
населението.  

Заловените и обработени безстопанствени кучета на територията на Община Две 
могили по години са както следва: През 2012 г. – 31 броя; през 2013 г. – 22 броя; през 2014 
г. – 58 броя; през 2015 г. – 86 броя и през 2016 г. – 22 броя. 

До края на 2015 година на територията на Община Две могили са регистрирани 
общо 131 броя, по населени места, както следва: Две могили – 29 броя; Пепелина – 1 брой; 
Широково – 1 брой; Острица – 27 броя; Каран Върбовка – 4 броя; Кацелово – 12 броя; 
Чилнов – 9 броя; Батишница – 8 броя; Бъзовец – 5 броя; Баниска – 25 броя; Помен – 8 броя 
и Могилино – 2 броя. 

На територията на Община Две могили има един обект за временно настаняване на 
безстопанствени кучета, намиращ се в базата на общинска фирма „Черни лом 2008” ЕООД 
гр. Две могили.  

Комисията по „Териториално устройство и строителство, местно самоуправление и 
нормативна уредба” разгледа на свое заседание Отчета за изпълнение на Общинската 
програма за установяване на контрола върху кучешката популация на територията на 
Община Две могили, Област Русе и излезе със становище той да бъде приет. 

В разискванията по осма точка участие взеха: 

1. Христина Ефтимова – Общински съветник: 

Искам да изкажа доброто си впечатление по отношение на намерението на 
Общината за съвместна работа с общинския ветеринарен лекар – към Българска агенция 
по безопасност на храните и представители на Сдружение „Германо-българска помощ за 
животните” гр. Русе, да се проведе разяснителна кампания сред жителите на общината за 
ползите от регистрация с последваща кастрация на домашните кучета. Защо го казвам – не 
само по населените места, но и в град Две могили почти няма дом без такова животно. 
Въпросът на жителите на Общината е дали ще получат помощ от Общината за 
кастрацията на едно такова животно, тъй като доколкото знам тя възлиза на около 120 
лева и не всяко домакинство може да си позволи този разход. В информацията не се 
съдържаше колко кучета са регистрирани в служба МДТ и какъв е процента на събраните 
такси до момента, защото тази сума може да бъде използване за тази цел. 

2. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Това е един от проблемите, от който може би аз съм най-потърпевшия, защото 
хората постоянно идват и се оплакват от безстопанствените кучета. От законова гледна 
точка ние сме спазили всички процедури – имаме сключен договор, който беше подновен 
съвсем наскоро. Проведохме доста обширен разговор с представители от фирмата, точно 
защото има много агресивни кучета, а има и нападения срещу хора. Много кучета са 
минали процедурата по кастрация, след което са върнати отново тук, които в момента са 
се събрали на глутници, които нападат или плашат жителите на Общината. Поради тази 
причина на срещата се повдигна въпроса какво може да се направи, което от своя страна 
доведе до включване на нова клауза в договора повторно да се хващат тези кучета и да се 
разселват по различните населени места, за да може по този начин да се разбият 
глутниците. За мен това не е решение. Оказа се, че за да се определи дали кучето е 
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агресивно е необходимо в продължение на около месец да се правят редица изследвания. 
За да се доведе до неговото физическо отстраняване на територията на нашата държава 
имало само двама такива специалисти, които могат да го направят, но дотогава на кучето 
трябва да се осигури хотел, където да бъдат извършени тези изследвания, а това са 
разходи непосилни за нашата Община. 

Другото решение на проблема с кучетата е направата на прийт, но това също ще 
падне на издръжка на Общината. Има редица изисквания за помещенията, хранене, 
отглеждане и т.н. 

Единственото, което може да се направи е наистина на хората да бъде разяснено, че 
ако заплатят сумата от 60 лева, не 120 лева, техните кучета ще бъдат обработени, ще им 
бъде издаден паспорт, ще бъдат регистрирани и само заради тази процедура законът ги 
освобождава от заплащането на данък. 

3. Ивайло Пенев – Общински съветник: 

Този обект, който е за временно настаняване на безстопанствени кучета, намиращ 
се в базата на общинска фирма „Черни лом 2008” ЕООД може да се използва за не повече 
от ден или най-много два. Направата на един такъв приют, в който да бъдат настанявани 
безстопанствените кучета възлиза на около 300 000 лева, но от там следват и безброй 
много безкрайни разходи за грижите на кучетата до живот. 

След приключване на разискванията по осма точка от дневния ред, 

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

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

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

и взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с вх. № 497 

от 16.09.2016 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 352 
  

1. Приема Отчет за изпълнение на Общинската програма за установяване на 
контрола върху кучешката популация на територията на Община Две могили, Област 
Русе. 

Приложение: Отчет за изпълнение на Общинската програма за установяване на 
контрола върху кучешката популация на територията на Община Две могили, Област 
Русе. 

 

Девета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 498/16.09.2016 г., относно: 

Отдаване под наем на земеделска земя в землището на с. Острица, община Две могили. 
По нея докладва:  

1. Велко Иванов – секретар на Комисията по „Земеделие, животновъдство и 

гори”: 

Комисията по „Земеделие, животновъдство и гори” разгледа на свое заседание 
докладната записка. Става въпрос за отдаването под наем на 35 броя имоти, които са 
земеделска земя в землището на село Острица с обща площ от 59.775 дка. Срокът за 
отдаване под наем е 10 години, като началната годишна наемна цена при провеждането на 
търга е различна в зависимост от площта и категорията на земята. Становището на 
комисията е предложеният ни проект на решение да бъде приет. 

Разисквания по девета точка нямаше. 

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

т. 8 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл. 3, ал. 2, т. 2 от Правилник № 1 за 

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, чл. 8, ал. 1, чл. 14, ал. 1 от 

Закона за общинската собственост, чл. 20, ал. 1 и чл. 50 т. 3 от Наредба № 7 за реда за 
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придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост в 

Община Две могили, област Русе и т. 1.2 от Приложение № 3 „Тарифа за началния 

размер на месечния наем за 1дка при предоставяне на земеделски земи от общинския 

поземлен фонд и общински рибарници” от същата наредба и Докладна записка с вх. 

№ 498 от 16.09.2016 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 

(нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 353 
  

1. Дава съгласие да бъдат включени в т. 1.7 на Раздел IV 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 имотите, 
описани в Приложение № 1 към настоящата докладна записка. 

2. Дава съгласие да бъдат отдадени под наем, след провеждане на публичен търг с 
явно наддаване имотите, описани в Приложение № 1, находящи се в землището на с. 
Острица, община Две могили, област Русе, с начин на трайно ползване „Нива” и “Друга 
посевна площ”, IІІ, VІ и ІХ категория за срок от 10 (десет) години. 
 3. Началната годишна наемна цена при провеждането на търга да бъде съгласно т. 
1.2. от Приложение № 3 „Тарифа за началния размер на месечния наем за 1дка при 
предоставяне на земеделски земи от общинския поземлен фонд и общински рибарници” 
от Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - 
общинска собственост в Община Две могили, област Русе, както следва: 

№  Имот № площ, дка АОС № НТП Категория Ед. Цена/дка Сума 

1 046043 5,3 657 НИВА VI 25,00 лева 132,50 

2 000151 2,875 303 ДРУГА ПОСЕВНА ПЛОЩ III 30,00 лева 86,25 

3 000161 2,087 304 ДРУГА ПОСЕВНА ПЛОЩ III 30,00 лева 62,61 

4 060016 0,31 316 ДРУГА ПОСЕВНА ПЛОЩ III 30,00 лева 9,30 

5 060017 0,413 317 ДРУГА ПОСЕВНА ПЛОЩ III 30,00 лева 12,39 

6 060018 0,732 318 ДРУГА ПОСЕВНА ПЛОЩ III 30,00 лева 21,96 

7 060019 0,451 319 ДРУГА ПОСЕВНА ПЛОЩ III 30,00 лева 13,53 

8 060020 0,448 320 ДРУГА ПОСЕВНА ПЛОЩ III 30,00 лева  13,44 

9 060021 0,437 321 ДРУГА ПОСЕВНА ПЛОЩ III 30,00 лева  13,11 

10 060023 1,142 322 ДРУГА ПОСЕВНА ПЛОЩ III 30,00 лева  34,26 

11 060028 2,9 324 ДРУГА ПОСЕВНА ПЛОЩ III 30,00 лева  87,00 

12 060029 0,331 325 ДРУГА ПОСЕВНА ПЛОЩ III 30,00 лева  9,93 

13 060030 2,687 326 ДРУГА ПОСЕВНА ПЛОЩ III 30,00 лева  80,61 

14 060033 2,179 327 ДРУГА ПОСЕВНА ПЛОЩ III 30,00 лева 65,37 

15 060035 0,71 329 ДРУГА ПОСЕВНА ПЛОЩ III 30,00 лева 21,30 

16 060036 0,654 330 ДРУГА ПОСЕВНА ПЛОЩ III 30,00 лева 19,62 

17 060037 0,521 331 ДРУГА ПОСЕВНА ПЛОЩ III 30,00 лева 15,63 

18 060038 0,686 332 ДРУГА ПОСЕВНА ПЛОЩ III 30,00 лева 20,58 

19 060039 7,923 333 ДРУГА ПОСЕВНА ПЛОЩ III 30,00 лева 237,69 

20 060041 0,417 334 ДРУГА ПОСЕВНА ПЛОЩ III 30,00 лева 12,51 

21 062002 0,692 365 ДРУГА ПОСЕВНА ПЛОЩ IX 19,00 лева 13,15 

22 062004 1,531 366 ДРУГА ПОСЕВНА ПЛОЩ IX 19,00 лева 29,09 

23 062006 1,649 367 ДРУГА ПОСЕВНА ПЛОЩ IX 19,00 лева 31,33 

24 064002 1,01 376 ДРУГА ПОСЕВНА ПЛОЩ III 30,00 лева 30,30 

25 064005 0,798 377 ДРУГА ПОСЕВНА ПЛОЩ III 30,00 лева 23,94 

26 064006 0,677 378 ДРУГА ПОСЕВНА ПЛОЩ III 30,00 лева 20,31 

27 064008 0,591 379 ДРУГА ПОСЕВНА ПЛОЩ III 30,00 лева 17,73 
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28 064010 1,017 380 ДРУГА ПОСЕВНА ПЛОЩ III 30,00 лева 30,51 

29 064011 2,35 381 ДРУГА ПОСЕВНА ПЛОЩ III 30,00 лева 70,50 

30 064012 1,746 382 ДРУГА ПОСЕВНА ПЛОЩ III 30,00 лева 52,38 

31 064013 1,611 383 ДРУГА ПОСЕВНА ПЛОЩ III 30,00 лева 48,33 

32 064015 4,557 384 ДРУГА ПОСЕВНА ПЛОЩ III 30,00 лева 136,71 

33 065005 3,027 468 ДРУГА ПОСЕВНА ПЛОЩ VI 25,00 лева 75,68 

34 065006 0,228 469 ДРУГА ПОСЕВНА ПЛОЩ VI 25,00 лева 5,70 

35 065007 0,752 470 ДРУГА ПОСЕВНА ПЛОЩ VI 25,00 лева 22,56 

36 065008 1,035 471 ДРУГА ПОСЕВНА ПЛОЩ VI 25,00 лева 25,88 

37 065025 1,336 518 ДРУГА ПОСЕВНА ПЛОЩ VI 25,00 лева 33,40 

38 066022 1,965 543 ДРУГА ПОСЕВНА ПЛОЩ VI 25,00 лева 49,13 

Общо: 59.775 дка Общо: 1 686.22 
 

3.1. Стъпка на наддаване – 10 % (десет процента) от началната цена. 
3.2. 15 % от средствата, постъпили от наем да бъдат преведени по сметката на с. 

Острица, съгласно чл. 5, ал. 2 от Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост в Община Две могили, област 
Русе. 

4. Възлага на Кмета на Общината да предприеме необходимите действия за 
изпълнение на решението. 

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, бр. 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 
наем, подлежи на коригиране. 

6. В тридневен срок от подписването на договора за отдаване под наем да 
представи копие от същия в Общински съвет. 
 

Десета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 499/16.09.2016 г., относно: 

Приемане на Програма  за развитие на туризма в Община Две могили. 
По нея докладва:  

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

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”: 
В изпълнение на чл. 11 от Закона за туризма е необходимо приемане на Програма  

за  развитие на туризма  в общината. Програмата е динамичен и отворен документ, 
периодично се допълва, съобразно настъпилите промени в приоритетите на Общината, в 
националното законодателство и други фактори със стратегическо значение. 
 Комисията подробно се запозна със съдържанието на програмата, считаме, че 
заложените цели в нея са постижими. Приоритетните дейности обхващат всички важни 
направления за развитието на туризма в Общината. В раздела финансово осигуряване на 
програмата са изписани както източниците на финансиране, така и за какво ще се 
изразходват средствата. Описани са какви са очакваните приходи и разходи от развитието 
на туризма в Община Две могили, от което се вижда, че се очакват доста добри приходи 
да постъпят в бюджета на Община Две могили. Предвид това в комисията излезе едно 
такова предложение – ако е възможно да се положат по-големи усилия от страна на 
ръководството на Общината да се поставят допълнителни съоръжения, макар и не много 
скъпи, с които да се разнообрази района. Становището на комисията е програмата да бъде 
приета. 

В разискванията по десета точка участие взеха: 

1. Николай Христов – Общински съветник: 

В програмата е записано, че очакваните разходи за ремонт на хижа „Орлова чука” 
са в размер на 10 000 лева. Какво означава „ремонт на хижа „Орлова чука” – текущ 
ремонт, основен ремонт, поддръжка или закупуване на нещо друго? 



 

 20

2. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Когато приемахте бюджета на Община Две могили, предполагам че помните, че 
бяхме заделили 5 000 лева за ремонт за барчето и 10 000 лева за хижата. Ремонтът беше 
извършен на първия етаж – смяна на дограма, изградено е парно, положен е гранитогрес, 
кухня с обзавеждане, баня, топла вода и всичко, което е необходимо. Предстои да 
направим ремонт и на втория етаж и на покрива и ако успеем да заделим някои средства 
желанието ни е от 01.12.2016 г. хижата да заработи за посетителите. 

След приключване на разискванията по десета 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, чл. 11, ал. 1 от Закона 

за туризма и Докладна записка с вх. № 499 от 16.09.2016 г. с 16 (шестнадесет) гласа 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 354 
  

1. Приема Програма за развитие на туризма за 2016 – 2018 година в Община Две 
могили. 

Приложение: Програма за развитие на туризма за 2016 – 2018 година в Община 
Две могили. 
 

Единадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Петко Антонов с вх. № 502/19.09.2016 г., относно: 

Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село Могилино за периода 
м. ноември 2015 г. до м. септември 2016 г. и проблемите, които стоят пред него. 

По нея докладва:  

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

Комисията по „Териториално устройство и строителство, местно самоуправление и 
нормативна уредба” разгледа на свое заседание представената информация за дейността 
на кмета на кметство село Могилино. Кметството е одобрено по проект по ПУДООС – 
изградена е една прекрасна детска площадка. В информацията не е посочен броя на 
извършваните административни услуги. Посочено е, че в началото на мандата е извършен 
ремонт на покривните конструкции на Кметството, здравната служба и измазване и 
освежаване на три стаи в кметството. Извършени са частични ремонти на тротоарните 
пътеки в центъра на селото и боядисване и освежаване на двете автобусни спирки. През 
2015 г. е открита каменна кариера за добив на строителни материали и са разкрити 4 
работни места, с перспектива да се разкриват още. Здравеопазването в селото е добро, 
социалните дейности също – разполагат с 4 лични асистента, които се грижат за 5 
социално слаби лица. Редовно е доставяна топла храна на ползващите домашен социален 
патронаж. На територията на селото е създаден клуб на пенсионера с 20 члена. Въпреки 
малкия си бюджет, кметството се стреми да търси допълнителни средства и спонсорство 
за нормално съществуване. Поставените проблеми на кметството са – кражбите и 
битовата престъпност в селото; ремонт на камерите в центъра на селото и закупуване на 
още три броя камери за видеонаблюдение на входовете и изходите на селото; автобусната 
линия Могилино – Помен – Баниска – Бяла и обратно е много необходима на жителите в 
селото. Становището на комисията е представената информация да бъде приета. 
 В разискванията по единадесета точка участие взеха: 

1. Христина Ефтимова – Общински съветник: 

По отношение на поставените проблеми в информацията за поставяне система за 
видеонаблюдение – съпричастна съм с жителите на селото и правя предложение това да 
бъде залегнато при приемането на бюджета на Общината за 2017 г. 

2. Светлозар Донев – Общински съветник: 
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По време на откриването на площадката един от жителите в селото постави 
въпроса за поставяне на мантинела на път, не можах точно да разбера къде. Но въпреки 
това трябва да се види ако има такъв опасен участък да се постави мантинела. 

3. Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет: 

Моят въпрос е във връзка с тази кариера – преди време жителите се оплакваха, че 
при взривовете къщите се напукват, тъй като са близо до нея. Има ли такъв проблем? 

4. Петко Антонов – Кмет на Кметство село Могилино: 

Опасният участък, за който стана въпрос за поставяне на мантинела е в района на 
село Баниска – точно на разклона за помпената станция. 

По отношение на кариерата – през настоящата година се направиха две 
взривявания, но към момента няма жители, които да са се оплакали. Кариерата се намира 
на 5 км от населеното място, всичко е изследвано и не би трябвало да има пострадали 
къщи. 

Искам да поставя въпроса, относно общинския жилищен фонд – нямаме 
възможност да извършим ремонт на сградите, които не се обитават вече и всичко се руши.  

5. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Запознат съм много добре с проблемите на село Могилино. 
По отношение на престъпността, както знаете Община Две могили дари на РУ 

„Полиция” град Двемогили два автомобила, за да има по-често полицейско присъствие по 
населените места. Наистина един от начините за намаляване на престъпността е 
поставянето на камери за видеонаблюдение. Ще видим какво може да се направи по този 
въпрос, ще ползваме опита на Община Елин Пелин, където такава система е изградена 
съвместно с бизнеса. 

По отношение на автобисната линия – наистина много хора повдигат този въпрос и 
в началото на мандата започнахме да работим в тази насока, но се оказа, че дори и ние да 
осигурим такъв автобус, който няма как да е общински, а чрез фирми, които извършват 
такъв вид дейности, не всеки четвъртък се събира необходимия брой пътници, за да може 
тази линия да се поддържа и никой не иска да извършва разходи без да има приходи. 

По отношение на сградния фонд – знам в какво състояние са сградите, трябва да 
намерим средства и начин за тяхното отремонтиране. 

След приключване на разискванията по единадесета точка от дневния ред, 

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

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

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

комисии и взаимодействието му с общинската администрация, във връзка с Решение 

№ 48 по Протокол № 4/18.12.2015 г. и Докладна записка с вх. № 502 от 19.09.2016 г. с 

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

се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 355 
  

1. Приема за сведение Информацията за резултатите от дейността на Кмета на 
Кметство село Могилино за периода м. ноември 2015 г. до м. септември 2016 г. и 
проблемите, които стоят пред него. 

Приложение: Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село 
Могилино за периода м. ноември 2015 г. до м. септември 2016 г. и проблемите, които 
стоят пред него. 
 

Дванадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Цветелина Райчева с вх. № 506/19.09.2016 г., относно: 

Информация за дейността на Защитено жилище за хора с умствена изостаналост село 
Могилино за периода януари – декември 2015 и януари – септември 2016 г. 

По нея докладва:  
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1. Айдън Карамехмедов – председател на Комисията по „Здравеопазване и 

социални дейности”: 

 Г-н Председател, тъй като сред нас не виждам представител на Защитеното 
жилище за хора с умствена изостаналост в село Могилино, правя процедурно 
предложение тази точка да отпадне от дневния ни ред. 
 

Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет:  
Който е съгласен с предложението от дневния ред на настоящото редовно 

заседание да отпадне за разглеждане Докладна записка от Цветелина Райчева с вх. № 
506/19.09.2016 г., относно: Информация за дейността на Защитено жилище за хора с 
умствена изостаналост село Могилино за периода януари – декември 2015 и януари – 
септември 2016 г., моля да гласува с вдигане на ръка.  

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

„Въздържали се” предложението се приема. 
 

Тринадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 503/19.09.2016 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Биляна Красимирова Благовестова, 
живееща в село Чилнов за раждане на първо дете – Дария Георгиева Дамянова. 

По нея докладва:  

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

социални дейности”: 

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

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

Комисията по „Бюджет и финанси” също разгледа на свое заседание заявлението на 
г-жа Благовестова и излезе със становище да и бъде отпусната еднократна финансова 
помощ за раждане на първо дете в размер на 200 лева. 

Разисквания по тринадесета точка нямаше. 

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

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

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

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

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

1.1, чл. 9, т. 1, чл. 10, т. 1 и 2 от Наредба № 10 за изплащане на еднократна помощ при 

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

транспортни произшествия, производствени аварии, пожари, природни бедствия и 

други от бюджета на община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 503 

от 19.09.2016 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) глас „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 356 
 

1. Отпуска на Биляна Красимирова Благовестова, живееща в село Чилнов, община 
Две могили, област Русе, на улица „Пеньо Пенев” № 5 еднократна финансова помощ в 
размер на 200 (двеста) лева, за раждане на първо дете – Дария Георгиева Дамянова, родена 
на 30.05.2016 г. 

2. Средствата да бъдат изплатени по параграф 4214 “Помощи по решение на 
Общинския съвет”. 
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Четиринадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 504/19.09.2016 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Десислава Георгиева Димитрова, живееща 
в град Две могили за раждане на трето дете – Мария Десиславова Димитрова. 

По нея докладва:  

1. Светлана Цветанова – член на Комисията по „Здравеопазване и социални 

дейности”: 

Комисията по „Здравеопазване и социални дейности” разгледа на свое заседание 
постъпилото заявление за отпускане на еднократна финансова помощ от Десислава 
Георгиева Димитрова, живееща в град Две могили за раждане на дете. В него тя твърди, 
че на 15.08.2016 г. е родила третото си дете – Мария Десиславова Димитрова. Приложила 
е Удостоверение за раждане на детето, удостоверение за завършено от нея образование и 
нотариално заверена декларация, че няма да остави детето си за отглеждане в 
специализирана институция. От Общинската администрация ни е предоставена справка, 
от която е видно, че новороденото дете е трето за майката. Тя е с постоянен и настоящ 
адрес в град Две могили, а бащата на детето е неизвестен, като това е първото по ред 
родено от майката дете, чиито баща е неизвестен. Становището на комисията е 
заявлението да бъде удовлетворено. 

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

Комисията по „Бюджет и финанси” също разгледа на свое заседание заявлението на 
г-жа Димитрова и излезе със становище да и бъде отпусната еднократна финансова помощ 
за раждане на трето дете в размер на 300 лева. 

Разисквания по четиринадесета точка нямаше. 

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

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

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

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация във връзка с чл. 3, ал. 2 във връзка с чл. 4, ал. 3, чл. 5, т. 

1.3, 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. № 504 

от 19.09.2016 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 357 
  

1. Отпуска на Десислава Георгиева Димитрова, живееща в град Две могили, 
община Две могили, област Русе, на улица „Александър Стамболийски” № 34 еднократна 
финансова помощ в размер на 300 (триста) лева, за раждане на трето дете – Мария 
Десиславова Димитрова, родена на 15.08.2016 г. 

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

Петнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 505/19.09.2016 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Даниела Пламенова Йорданова, живееща в 
град Две могили за раждане на първо дете – Юлияна Тихомирова Трифонова. 

По нея докладва:  

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

дейности”: 

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

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

Комисията по „Бюджет и финанси” също разгледа на свое заседание заявлението на 
г-жа Йорданова и излезе със становище да и бъде отпусната еднократна финансова помощ 
за раждане на първо дете в размер на 200 лева. 

Разисквания по петнадесета точка нямаше. 

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

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

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

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

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

1.1, 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. № 505 

от 19.09.2016 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 358 
  

1. Отпуска на Даниела Пламенова Йорданова, живееща в град Две могили, община 
Две могили, област Русе, на улица „Цар Иван Асен” № 5 еднократна финансова помощ в 
размер на 200 (двеста) лева, за раждане на първо дете – Юлияна Тихомирова Трифонова, 
родена на 17.08.2016 г. 

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

 

Шестнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 507/19.09.2016 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Шербан Ахмедова Алиева, живееща в село 
Помен, на улица „Александър Стамболийски” № 10. 

По нея докладва:  

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

В Общинския съвет е постъпила молба от Шербан Ахмедова Алиева, живееща в 
село Помен, на улица „Александър Стамболийски” № 10. В нея тя твърди, че през м. май 
тази година е постъпила в болница „Токуда” град София, в която и е извършена операция 
и тотална смяна на дясното коляно. За престоя си в болницата е заплатила сумата от 2 640 
лева, а след изписването и се е наложило да преви рехабилитация във „Военномедицинска 
академия” в град Варна, за което е заплатила сумата от 17.40 лева. Пенсионерка е с размер 
на пенсия 183 лева. Живее със съпруга си, който също е пенсионер и получава пенсия в 
размер на 250 лева. Нямат странични доходи. Становището на Комисията по 
„Здравеопазване и социални дейности” е молбата да не бъде удовлетворена. 

Разисквания по шестнадесета точка нямаше. 

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

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

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

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

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

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

пострадали при пътно-транспортни произшествия, производствени аварии, пожари, 

природни бедствия и други от бюджета на община Две могили, област Русе и 

Докладна записка с вх. № 507 от 19.09.2016 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) 

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

№ 359 
 

1. Отказва да бъде отпусната на Шербан Ахмедова Алиева, живееща в село Помен, 
на улица „Александър Стамболийски” № 10 еднократна финансова помощ. 
 

Седемнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 508/19.09.2016 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Северина Христова Тодорова, живееща в 
село Острица, на улица „Христо Ботев” № 1. 

По нея докладва:  

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

социални дейности”: 

В Общинския съвет е постъпила молба за отпускане на еднократна финансова 
помощ от Северина Христова Тодорова, живееща в село Острица, в която тя твърди, че 
синът и – Мариан Миленов Стоянов е на 6 години и от няколко години боледува от 
епилепсия. Детето е лекувано в град Русе, но след последните пристъпи са насочени за 
лечение в град София. На 01.08.2016 г. Северина и Мариан посещават болницата в град 
София, където му правят обстойни прегледи, след което им препоръчват лечение и 
изследване на главния мозък в амбулаторни условия, за което е необходима да се направи 
упойка, която трябва сами да заплатят в размер на 200 лева. Северина, заедно с бащата на 
детето от години са безработни. Нямат никакви доходи. 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 Тодорова и излезе със становище да и бъде отпусната еднократна финансова помощ в 
размер на 100 лева. 

Разисквания по седемнадесета точка нямаше. 

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

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

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

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

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

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

пострадали при пътно-транспортни произшествия, производствени аварии, пожари, 

природни бедствия и други от бюджета на община Две могили, област Русе и 

Докладна записка с вх. № 508 от 19.09.2016 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 360 
 

1. Отпуска на Северина Христова Тодорова, живееща в село Острица, на улица 
„Христо Ботев” № 1 еднократна финансова помощ в размер на 100 (сто) лева. 
 2. Задължава я да представи в Общинския съвет оправдателни документи, от които 
да е видно, как е изразходвала отпуснатите и средства. В случай, че не представи такива, 
следва да ги възстанови. 

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

 

Осемнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 521/28.09.2016 г., относно: 
Преместване на кметство с. Батишница от сградата в парцел ХI-409 в кв. 23 в сградата в 
парцел VIII в кв. 21 по плана на с. Батишница. 

По нея докладва:  

1. Галя Додева – член на Комисията по „Предотвратяване и установяване 

конфликти на интереси, общинска собственост, сигурност, екология и други дейности”: 
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Община Две могили е собственик на недвижим имот по Акт за публична общинска 
собственост № 34/17.12.1997 г. на Кмета на Община Две могили, а именно: Дворно място 
с площ от 1900 кв. м., заедно с построената в него двуетажна масивна сграда. В имота се 
помещава здравната служба на населеното място. В деловодството на Община Две могили 
е постъпила докладна записка от Кмета на село Батишница, с която иска разрешение 
гореописаният имот да бъде използван, както за здравна служба, така и за кметство. 
Причините, които налагат преместването на сградата на кметство с. Батишница са, че 
населението с течение на времето се е изместило в горния край на селото и сградата на 
кметството остава много отдалечена от централната му част, през зимния период 
кметството е трудно достъпно, заради големия наклон на пътя, който се заледява. 

Комисията разгледа на свое заседание докладната записка и излезе със становище 
т. 1 от предложения ни проект на решение да добие вида: 

„1. Дава съгласие да се извърши преместване на кметство село Батишница от 
сградата в парцел ХI-409 в кв. 23, на улица „Рила” № 4 в сградата в парцел VIII в кв. 21, на 
улица „Христо Ботев” № 2 по плана на село Батишница и да се обзаведе и оборудва с 
необходимата техника за ефективно обслужване на гражданите.” 

В разискванията по осемнадесета точка участие взеха: 

1. Божидар Димитров – Кмет на Общината: 

Съгласен съм с предложението на комисията. 
След приключване на разискванията 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, във връзка с чл. 3, 

ал. 2, т. 2 от Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и Докладна 

записка с вх. № 521 от 28.09.2016 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 361 
 

1. Дава съгласие да се извърши преместване на кметство село Батишница от 
сградата в парцел ХI-409 в кв. 23, на улица „Рила” № 4 в сградата в парцел VIII в кв. 21, на 
улица „Христо Ботев” № 2 по плана на село Батишница и да се обзаведе и оборудва с 
необходимата техника за ефективно обслужване на гражданите. 

2. Възлага на Кмета на Общината да предприеме необходимите действия за 
изпълнение на решението. 

 

Деветнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 524/28.09.2016 г., относно: 

Поемане на краткосрочен дълг – банков заем за изплащане на задълженията на община 
Две могили, възникнали по повод наложени финансови корекции по проект MIS код 657 
„Организиране на исторически възстановки от ученици на две трансгранични общини Две 
могили и Кълъраш и презентиране на спектаклите пред обществеността” по програма 
Трансгранично сътрудничество България - Румъния 2007 – 2013 г. 

По нея докладва:  

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

Във връзка с прекратяването на договор за субсидия № 61635/15.09.2010 г. и 
договор за предоставяне на национално съфинансиране № РД-02-2910353/6.12.2010 г. по 
проект MIS код 657 „Организиране на исторически възстановки от ученици на две 
трансгранични общини Две могили и Кълъраш и презентиране на спектаклите пред 
обществеността” по програма Трансгранично сътрудничество България - Румъния 2007 – 
2013 г., община Две могили е длъжна да възстанови сумите по договорите в размер на 
92 429.67 евро. Основание за искането на Министерството на регионалното развитие и 
благоустройството са направените констатации в окончателния доклад от разследване, 
осъществено от Европейската служба за борба с измамите.  
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Погасяването на задълженията е важно с оглед кандидатстването на общината по 
различни програми през новия програмен период и предотвратяването на запорирането на 
банковите сметки на общината. Финансовото състояние на общината не дава възможност 
за покриване на тези задължения в рамките на бюджетната година. Към 30.08.2016 г. 
общината има 342 000 лева просрочени задължения като не са включени финансовите 
корекции по проекти. От тях 150 000 лева са за разходи, извършени през 2015 г. 
Изплащането на такава голяма сума би довело до невъзможност на общината да изпълнява 
функциите си. Отпускането на временен безлихвен заем от Министерството на финансите 
може да се забави и по този начин да се пропусне участието в класациите на 
кандидатствалите проекти на общината. Поради тези причини Кметът на Общината ни 
предлага да поискаме краткосрочен банков в размер на 100 000 лева, като погасяването ще 
стане след предоставянето на временен безлихвен заем от Министерството на финансите. 
Плащанията по дълга са в рамките на изискванията на чл. 32, ал. 1 от Закона за 
публичните финанси. Първа комиссия разгледа докладната записка и излезе със 
становище предложеният ни проект на решение да бъде приет. 

В разискванията по деветнадесета точка участие взеха: 

1. Николай Христов – Общински съветник: 

Както винаги тази докладна записка беше входирана в Общинския съвет в 
последния момент. Какво не ми стана ясно на мен четейки докладната записка:  

Първо – м. юли ние дадохме съгласието си Общината да кандидатства за отпускане 
на временен безлихвен заем от Министерството на финансите. Какво стана там, минаха ли 
преговорите, одобрени ли сме ще имаме ли такъв заем?  

Второ – в условията, които са изписани в докладната записка никъде не е записано 
колко време ще изплащаме този заем, кога ще бъдем одобрени за този заем, коя е банката, 
която ще ни го отпусне. Всички тези подробности е редно да ги знаем предварително. 

С този заем ще изплащаме задълженията, които трябваше да изплатим със заема 
отпуснат от Министерството на финансите, така ли да разбирам? 

2. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Уважаеми г-н Христов, още м. юли пуснахме това искане, за да можем да 
кандидатстваме по проект за ПГСС, който е извън мярка 7. За да можем да 
кандидатстваме по този проект ние не трябваше да имаме този дълг, който е към 
трансграничното сътрудничество. Водихме преговори с Министерството на финансите и 
от тяхна страна имаше желание да ни помогнат, но виждате, че все още заемът не ни е 
отпуснат. Днес е последният ден, в който могат да се входират проектите, така или иначе 
проектът вече е входиран и единственото, което може да ни попречи за одобрение е точно 
този дълг по трансграничното сътрудничество. Затова и докладната е входирана в 
последния момент, защото до последно чакахме одобрение от Министерството на 
финансите. 

След приключване на разискванията по деветнадесета точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 3, ал. 2, т. 4 от 

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

комисии и взаимодействието му с общинската администрация, чл. 5, ал. 1, т. 1 от 

Закона за общинския дълг и Докладна записка с вх. № 524 от 28.09.2016 г. с 15 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 363 

1. Дава съгласие за поемане на краткосрочен дълг – банков заем за изплащане на 
задълженията на община Две могили, възникнали по повод наложени финансови 
корекции по проект MIS код 657 „Организиране на исторически възстановки от ученици 
на две трансгранични общини Две могили и Кълъраш и презентиране на спектаклите пред 
обществеността” по програма Трансгранично сътрудничество България - Румъния 2007 – 
2013 г. при следните параметри: 
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 1.1. Максимален размер на дълга, изразен чрез номиналната му стойност – 100 000 
/сто хиляди/ лева. 
 1.2. Валута на дълга – лева; 
 1.3. Вид на дълга – краткосрочен; 
 1.4. Начин на обезпечаване – собствени бюджетни средства и обща изравнителна 
субсидия; 
 1.5. Условия на погасяване – 
 1.6. Максимален лихвен процент       7,5 %; 

1.7. Еднократна комисионна за определяне степента на кредитния риск  1 %;, 
2. Упълномощава и възлага на Кмета на Община Две могили да представлява, да 

приеме и извърши всички необходими правни и фактически действия за: 
- кандидатстване за отпускане на кредит; 
- подписване и подаване на всички необходими документи; 
- сключване на договор за кредит при горепосочените условиуя; 
 

Двадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 526/28.09.2016 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Иван Панайотов Иванов, живеещ в град 
Две могили, на улица „Рила” № 3. 

По нея докладва:  

1. Христина Ефтимова – 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 на Иван Панайотов Иванов, 
живеещ в град Две могили, в която той твърди, че е пенсионер и инвалид с 57 % 
нетрудоспособност. Живее заедно със съпругата си Тотка Христова Иванова, с която 
близо 48 години ежедневно полагат грижи за дъщеря си – Христина, която също като тях е 
инвалид, нуждаеща се от чужда помощ. Не може да се движи сама. Не говори. Не познава 
близките си. Не може да се самообслужва. Христина страда от тежка олигофрения. 
Кандидатствали са по програмата „Нови възможности за грижа” към Общината за „Личен 
асистент”, но не са одобрени, тъй като програмата е само за лица в трудоспособна възраст, 
а те са пенсионери. На 22.09.2016 г. съпругата му получава тежък мозъчен инсулт и е вече 
шести ден в кома в МБАЛ град Русе. Сам е и сам продължава да полага грижите за 
дъщеря им. Не може да я оставя сама за повече от половин – един час на ден. Моли ни да 
му отпуснем еднократна финансова помощ, с която да може да заплаща на човек, който да 
се грижи за дъщеря му докато той е на свиждане на жена си в град Русе. Становището на 
комисията е молбата на г-н Панайотов 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-н 
Панайотов и излезе със становище да и бъде отпусната еднократна финансова помощ в 
размер на 200 лева. 

Разисквания по двадесета точка нямаше. 

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 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. № 526 от 28.09.2016 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 

(нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 364 
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1. Отпуска на Иван Панайотов Иванов, живеещ в град Две могили, на улица „Рила” 
№ 3 еднократна финансова помощ в размер на 200 (двеста) лева. 
 2. Задължава го да представи в Общинския съвет оправдателни документи, от 
които да е видно, как е изразходвал отпуснатите му средства. В случай, че не представи 
такива, следва да ги възстанови. 

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

 

Двадесет и първа точка от дневния ред: 

Изказвания, питания, становища и предложения от граждани. 

1. Николай Христов – Общински съветник: 

Наскоро получих информация за посегателство – кражба на пещера „Орлова Чука”. 
Какво е изчезнало и заловени ли са хората, които са извършили кражбата и какъв е 
размера на щетите? 

2. Светлозар Донев – Общински съветник: 

Искам да използвам момента, за да кажа някои неща, които касаят 
Професионалната гимназия по селско стопанство в град Две могили. Както всички знаете 
от 01.08.2016 г. с влизане в сила на новия Закон за училищното и предучилищно 
образование гимназията стана общинска. Към нея има два учебни центъра – единият е към 
контролно техническата инспекция в София, към която се дават правоспособности за ТВК 
и ТВК-З на наши ученици, на които се дават тези правоспособности за сметка на 
училището. Освен това към Министерството на транспорта има друг учебен център за 
категория В и категория ТКТ, чиито управител и на двата центъра съм аз, а ръководител 
на първия център е г-жа Петя Куртева, а на втория – г-н Кирил Христов. Към втория 
учебен център си има ценоразпис и освен наши ученици, които го ползват също безплатно 
могат да го ползват и който пожелае със подаване на съответното заявление. По Закона за 
професионалното образование ние имаме право да бъдем професионални центрове, което 
води до конкуренция с частните професионални центрове. Ще ми бъде много приятно 
Общината да подпомогне за развитието на този професионален център за получаването на 
допълнителни лицензи, които са необходими. Средствата, които се получават от тези 
професионални центрове си остават за сметка на ПГСС, т.е. остават си тук в Общината. 

3. Николай Христов – Общински съветник: 

Г-н Донев, тъй като повдигнахте въпроса за Професионалната гимназия, аз имам 
един въпрос – с колко декара обработваема земя разполага гимназията, с колко 
арендатори са сключени договори за аренда и не е ли редно сега, след като училището 
вече е общинско да се прекратят договорите и Общината да сключи нови договори? 

4. Светлозар Донев – Общински съветник: 

Не, не е редно – имаме писмо от Министерски съвет, в което се казва, че 
публичната държавна собственост остава с право на ползване от училището. Земеделските 
земи на училището плюс 67 декара са възстановени на гимназията по Закона за 
възстановяване на земеделските земи. Всички земи са на училището. 

5. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Ще започна първо в подкрепа на г-н Донев – Общинското ръковозство, заедно с 
училищното ръководство на ПГСС ще направим всичко възможно за създаване на добри 
условия и в общежитието и в сградата на самото училище. 

По отношение на въпроса на г-н Христов за посегателството на пещера „Орлова 
Чука” – общата сума на щетите от извършената кражба е 2 608 лева или по-конкретно – 
климатик 641 лева; кафе машина 249 лева; микровълнова 108 лева; хладилен шкаф 1 110 
лева; хранителни стоки 463 лева. Имаме сключен договор с охранителна фирма СОД, 
която ще възстанови щетите чрез застраховката. Имаме намерение да сключим договор с 
друга фирма, тъй като обектите, които се налага да се охраняват са твърде много. Идеята 
ни да направим ремонт на хижата колкото се може по-скоро е и тази, за да може да има 
присъствие на хижар денонощно на обекта. 
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Искам да кажа някои неща за Защитеното жилище и затова, защо бях вчера в 
София по спешност – както знаете по мярка 7, подмярка 7.2. кандидатствахме с доста 
проекти. В Общината на 02.08.2016 г. пристигна заповед, с която ни ограничиха да 
кандидатстваме с до 3 проекта – това са общинската пътна мрежа, ремонт на улиците във 
всички населени места и Комплекса за социални услуги. Този комплекс в момента 
съществува под формата на ЦНСТ, ЗЖ, ЦОП и нашата идея беше всички тези жилища да 
ги обединим в един комплекс от гледна точка на оптимизация на персонала – психолози, 
социални работници, логопеди, управители и т.н. Всичко това, което искаме трябваше да 
бъде подкрепено с положително становище за разкриване на център за деца. На 
територията на Община Две могили има 21 деца, които се нуждаят от такъв вид грижи и 
до вчера ние нямахме все още положително становище от Министерството на труда и 
социалната политика. Последния срок за входиране на проектите е 03.10.2016 г., а днес 
сме 30.09.2016 г. и тъй като все още нямаме такова становите от МТСП ние не можем да 
входираме този проект. Ето защо се наложи взера да отида до София, за да разбера какво 
става – мотивите им за отказ бяха, че на територията на Общината липсват специалисти. 
Но аз няма да се откажа и ще се боря и напролет когато се отворят пак мерките ще 
кандидатстваме отново. На мястото на този проект ще входираме проекта за училището в 
Баниска. 

Относно медицината в Две могили – проведохме три срещи с Областния управител, 
представители от здравната каса, представители от спешна помощ и др. и се оказа, че с 
една линейна се обслужват три общини, която може да действа само за един случай. Защо 
само една линейка, защото няма специалисти, няма лекари. На територията на Две 
могили, както виждате нямаме и лични лекари и се оказа, че едва ли не аз, като Кмет на 
Община трябва да тръгна да си търся лекари от университетите, а не мисля, че това е моя 
работа. 

Относно МИГ-а искам да кажа също някои неща – това е Местна инициативна 
група за възможност за получаване на допълнителни финансови средства от Европейския 
съюз с цел съживяване на малкия и среден бизнес, не на големия. 

До момента ние сме одобрени с нашия МИГ и ще ни бъдат отпуснати 46 000 бева, 
които се отпускат за изготвянето на стратегията и за провеждането на срещи с Община 
Иваново. Тези средства трябва да бъдат харчети точно по предназначение от хора, които 
са наясно. Поради тази причина от Министерството на земеделието и храните ми 
препоръчаха, като един от най-добре работещите МИГ-ове този на Община Троян и 
техния ръководител. Оказа се, че аз се познавам лично е този човек. Направихме среща с 
него и с представителите на нашия МИГ и стигнахме до там, че трябва да се определи кой 
точно ще извършва този вид дейност, за да могат да се усвоят парите. От сега категорично 
заявявам, че ще държа този МИГ да върви по правилата и да има прозрачност. Ако срещна 
някакъв отпор от страна на Управителния съвет, Председател или някой друг – Община 
Две могили ще излезе от този МИГ. Казвам това, което ще направя в краен случай, не 
стане ли по правилния начин – няма да има МИГ. 

За водния цикъл и за делото, което водим искам да кажа, че вчера мина делото за 
корекцията, която ни беше наложена. Има изхарчени много пари, а нищо не е направено. 
Към нашата Община висят близо 500 000 лева, което е страшно много за нас, но да се 
надяваме, че ще имаме успех. 

6. Кирил Петков – гражданин: 

Аз искам да обърна внимание на Кмета на Общината по няколко въпроса, които 
мен лично много ме притесняват. 

Паметната плоча, която се намира зад спирката в Две могили, моля, да намерете и 
друго място. Направете всичко възможно тази плоча да бъде изместена на място, на което 
всички ще я виждат. 

7. Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет: 
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Колеги, искам да Ви уведомя, че следващото заседание на Общинския съвет е 
предвидено за 21.10.2016 г. Това означава, че срокът за внасяне на докладните записки е 
11.10.2016 г.  
  

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

 

Протоколът е изготвен на 05.10.2016 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 Общински съвет – Две могили:  

     

 

_________________ (Байчо Петров Георгиев) 


