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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 
 

№ 19 
 

Днес, 28 октомври 2016 година, в 9.00 часа, в конферентната зала на Община Две 
могили, започна деветнадесетото редовно заседание на VІI – мия Общински съвет – Две 
могили. 

Христина Ефтимова – Зам.-председател на Общинския съвет:  
Преди да Ви дам думата за обсъждане на дневния ред за настоящото редовно 

заседание, искам да направя едно предложение – тъй като имаме подадена оставка от 
Председателя на Общинския съвет г-н Байчо Георгиев, предлагам днешното заседание да 
бъде водено от него до точката от дневния ред, в която ще бъде разгледана неговата 
докладна записка с вх. № 545/17.10.2016 г., относно: Подаване на оставка като 
Председател на Общински съвет – Две могили и приемане на последващи решения.  

При разглеждането на въпросната докладна записка и последната точка от проекта 
за дневен рен, заседанието ще водя аз. 

Имате ли Вие други предложения? 
Няма. 
 

Който е съгласен с така направеното предложение, а именно: днешното заседание 
да бъде водено от Байчо Георгиев до точката от дневния ред, в която ще бъде разгледана 
неговата докладна записка с вх. № 545/17.10.2016 г., относно: Подаване на оставка като 
Председател на Общински съвет – Две могили и приемане на последващи решения. 
Съответно – при разглеждането на въпросната докладна записка и последната точка от 
проекта за дневен рен, заседанието да го водя аз, моля да гласува с вдигане на ръка? 

Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
 

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

 

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

съветника, присъстват 17 (седемнадесет). 
 Заседанието на Общинския съвет е редовно и може да взема решения. 
 Откривам настоящото заседание на съвета. 

В работата му ще вземат участие: Божидар Борисов – кмет на Община Две могили, 
Красимира Русинова – зам.-кмет на Община Две могили, Бисер Йончев – зам.-кмет на 
Община Две могили, Йордан Борисов – Обществен посредник на Общината, 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 уведомя, че след насрочване на 

настоящото редовно заседание в деловодството на Общинския съвет постъпи докладна 
записка, която с оглед характера си, предлагам да бъде разгледана извънредно днес, а 
именно: Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 559/27.10.2016 г., относно: 
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Изменение на т. 1 от Решение № 360 по Протокол № 18/30.09.2016 г. на Общински съвет – 
Две могили. Същата касае отпускане на еднократна помощ на дете с епилепсия. 

Предлагам тя да стане т. 15, а т. 15 от проекта за дневен ред да стане съответно т. 
16. Оттук т. 16 – да стане т. 17. 

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

Който е съгласен с така предложения проект за дневен ред, в който предложената 
от мен Докладна записка с вх. № 559/27.10.2016 г. става точка 15, а съответно т. 15 и 16 
стават т. 16 и т. 17 от дневния ред на настоящото редовно заседание на Общинския съвет, 
моля да гласува с вдигане на ръка? 

Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
 

При последвалото гласуване, Общинският съвет със 17 (седемнадесет) гласа 
„За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали се” прие следния  
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
 

1. Докладна записка от 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”. 

2. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 531/05.10.2016 г., относно: 
Информация за проведените обществени поръчки по ЗОП за периода от м. ноември 2015 – 
м. октомври 2016 г. 

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

3. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 532/05.10.2016 г., относно: 
Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за определяне размера 
на местните данъци на територията на Община Две могили, област Русе. 

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

4. Докладна записка от Цветелина Йорданова с вх. № 533/06.10.2016 г., 
относно: Информация за дейността на Център за настаняване от семеен тип за възрастни 
хора с умствена изостаналост в град Две могили за 2015 г. 

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

социални дейности”. 

5. Докладна записка от Йордан Йорданов с вх. № 534/10.10.2016 г., относно: 
Информация за дейността на Кмета на Кметство село Острица за периода 06.11.2015 г. до 
30.09.2016 г. и проблемите, които стоят пред него. 

Докладва: Димитър Димитров – член на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

6. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 542/17.10.2016 г., относно: 
Продажба на имот – частна общинска собственост. 

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

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

други дейности”. 

7. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 543/17.10.2016 г., относно: 
Одобряване на разходите за командировки на Кмета на общината, Председателя и зам. 
Председателя на Общински съвет Две могили за периода от 01.07.2016 г. до 30.09.2016 г. 

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

8. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 549/18.10.2016 г., относно: 
Приемане на годишен план за ползване на дървесина в Община Две могили и определяне 
начина на ползване на дървесината. 
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Докладва: Мехмед Чолаков – председател на Комисията по „Земеделие, 

животновъдство и гори”. 

9. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 523/28.09.2016 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Ивелина Огнянова Павлова, живееща в 
град Две могили, на улица „Георги Бенковски” № 11. 

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

социални дейности”. 

10. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 546/18.10.2016 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Айсел Еюб Мустафова, живееща в град 
Две могили за раждане на второ дете – Озан Бедри Османов. 

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

социални дейности”. 

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

11. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 547/18.10.2016 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Пенка Руменова Димитрова, живееща в 
град Две могили за раждане на първо дете – Рая Валериева Ангелова. 

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

социални дейности”. 

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

12. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 548/18.10.2016 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Даниела Недкова Димитрова, живееща в 
село Кацелово, на улица „Тончо Стисков” № 29. 

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

социални дейности”. 

13. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 552/18.10.2016 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Десислава Райкова Йорданова, живееща в 
село Чилнов за раждане на второ дете – Каролина Горанова Памукова. 

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. № 553/18.10.2016 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Тотю Атанасов Калчев, живеещ в град Две 
могили, на улица „Видин” № 14. 

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

дейности”. 

15. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 559/27.10.2016 г., относно: 
Изменение на т. 1 от Решение № 360 по Протокол № 18/30.09.2016 г. на Общински съвет – 
Две могили. 

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

финанси”. 

16. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 545/17.10.2016 г., относно: 
Подаване на оставка като Председател на Общински съвет – Две могили и приемане на 
последващи решения. 

Докладва: Галя Додева – председател на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 
17. Изказвания, питания, становища и предложения от граждани. 
 

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

социални дейности”: 
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Комисията по „Здравеопазване и социални дейности” разгледа на свое заседание 
представената ни информация за дейността на Защитено жилище за хора с умствена 
изостаналост село Могилино за периода януари – декември 2015 и януари – септември 
2016 г. Информацията се внася въз основа на взето от нас решение, с което е приет 
график, относно изготвяне и представяне на отчети и информации на редовните заседания 
на Общинския съвет. Капацитетът на услугата е 10 места. Защитеното жилище 
функционира от 2009 година, като първите потребители са настанени през м. юни 2010 г. 
Жилището разполага с транспорт, който е предоставен за ползване от ЦНСТ град Две 
могили. Автомобилът се нуждае от ремонт, за който не им достигат средства. Финансови 
средства не им достигат и за заплати, персоналът на жилището работи средно за 420 лева. 

Бюджетът на Защитеното жилище за 2015 г. е в размер на 72 270 лева, като 
средствата дофинансирани от Общината са в размер на 13 324 лева. 

Бюджетът на жилището за 2016 година е в размер на 74 440 лева, средствата 
дофинансирани от Общината са в размер на 10 259 лева. 

Информацията е много добре подготвена, поради което становището на четвърта 
комисия е тя да бъде приета в представения ни вид. 

В разискванията по първа точка участие взеха: 
1. Цветелина Райчева – Управител на Защитено жилище за хора с умствена 

изостаналост село Могилино: 
Всичко, което съм искала да кажа съм го описала в информацията, няма какво 

друго да добавя, освен че не ни достигат финансови средства. 
След приключване на разискванията по първа точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от 
Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинският съвет, неговите 
Комисии и взаимодействието му с Общинската администрация и Докладна записка с 
вх. № 506 от 19.09.2016 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 
0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 364   

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

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

Втора точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 531/05.10.2016 г., относно: 

Информация за проведените обществени поръчки по ЗОП за периода от м. ноември 2015 – 
м. октомври 2016 г. 

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

Представена ни е за разглеждане информация за проведените обществени поръчки 
по ЗОП за периода от м. ноември 2015 – м. октомври 2016 г. 

За периода месец ноември 2015 – месец октомври 2016г. Община Две могили е 
провела следните обществени поръчки по реда на Глава Осма „А”от Закона за 
обществените поръчки: 

1. Публична покана по реда на Глава Осма „А” от Закона за обществените поръчки 
с предмет „Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на общинска пътна мрежа 
и улици в населените места на територията на община две могили за зимния сезон 2015-
2016 г.”. 
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Публичната покана обхваща само четири обособени позиции, за които не са 
сключени договори, поради технически причини с избрания изпълнител. Това са: 

Обособена позиция 1 – сключен договор с "Иванов – Георгиев" ООД град Две 
могили. 

Обособена позиция 2 – сключен договор със Земеделски производител Николай 
Илиев Колев, град Две могили. 

Обособена позиция 3 – сключен договор с „Интертранс” ЕООД град Русе. 
Обособена позиция 4 – сключен договор с ППК „Зора” село Каран Върбовка. 
2. Публична покана по реда на Глава Осма „А” от Закона за обществените поръчки 

от 03.12.2015г. с предмет: „Предоставяне на застрахователни услуги на община Две 
могили  през 2016 г." включваща 4 Обособени позиции както следва: 

Обособена позиция 1: Задължителна застраховка „Гражданска отговорност" на 
автомобилистите – сключен Договор със ЗД „Евроинс” АД. 

Обособена позиция 2: Застраховка на недвижимо имущество - публична общинска 
собственост – сключен Договор със ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп”. 

Обособена позиция 3: Застраховка „Злополука" на безработни лица, които полагат 
обществено полезен труд съгласно чл. 12 от Правилника за прилагане на закона за 
социалното подпомагане – сключен Договор с ДЗИ „Общо застраховане” ЕАД.  

Обособена позиция 4: Застраховка на активи, които са предмет на подпомагане по 
проекти, изпълнявани от Община Две могили с финансовата подкрепа на Програмата за 
развитие на селските райони 2007-2013 г. – сключен Договор с ДЗИ „Общо застраховане” 
ЕАД. 

3. Публична покана по реда на Глава Осма „А” от Закона за обществените поръчки 
от 06.04.2016г с предмет: „Предоставяне на застрахователни услуги на община Две 
могили  през 2016 г." включваща 3 Обособени позиции както следва: 

Обособена позиция 1 „Застраховане на 130 служители от Общинска 
администрация – Две могили със застраховка “Живот” – сключен Договор с 
„Животозастрахователен институт” АД.  

Обособена позиция 2: Застраховка на активи, които са предмет на подпомагане по 
проекти, изпълнявани от Община Две могили с финансовата подкрепа на Програмата за 
развитие на селските райони 2007-2013г. Обособена позиция 2 включва 2 дейности, както 
следва: 

Дейност 1: Застраховка на недвижимо имущество - публична общинска 
собственост съгласно приложение № 1. 

Дейност 2: Застраховка на недвижимо имущество - публична общинска 
собственост съгласно приложение № 2. 

Сключен договор с ЗД „Евроинс” АД; 
Обособена позиция 3: Туристическа застраховка - предназначена за защита на 

физически лица при посещението им в Пещера „Орлова чука”, село Пепелина, Община 
Две могили. Застраховката е за събития, настъпили na територияta на посещаемия обект, 
за времето на посещение, включително при влизане и излизане от обекта – сключен 
Договор с ДЗИ „Общо застраховане” ЕАД. 

За периода месец ноември 2015 – месец октомври 2016 г. Община Две могили е 
провела следните обществени поръчки чрез провеждане на Открити процедури 
прилагайски опростените правила по реда на чл. 14, ал. 3 от Закона за обществените 
поръчки. 

1. Отрита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените 
поръчки на 10.03.2016г. с предмет „Изготвяне на технически проекти за кандидатстване 
пред Държавен фонд „Земеделие” с проект по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на 
селата в селските райони”, подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително 
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инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия” на ПРСР 
2014-2020 г. и последващо осъществяване на авторски надзор”. 

Обособена позиция 1: „Рехабилитация и/или реконструкция на участъци от 
общински пътища: RSE 1082, TGV 1137, RSE 2004 в община Две могили и подмяна на 
водопровод“ – сключен Дооговр с „ЕН ЕС ПРОЕКТ” ЕООД, град София. 

Обособена позиция 2 „Реконструкция на улици в община Две могили”- сключен 
Дооговр с „ЕН ЕС ПРОЕКТ” ЕООД, град София. 

2. Отрикра процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените 
поръчки открита на 17.03.2016г. с предмет „Възлагане на обществен превоз на пътници по 
междуселищните автобусни линии от утвърдената общинска транспортна схема, квота на 
Община Две могили”. Сключен договор за Възлагане на обществен превоз на пътници по 
междуселищните автобусни линии от утвърдената Общинска транспортна схема, квота на 
Община Две могили”с ЕТ „Евгений Николаев”, град Две могили. 

3. Отрикра процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените 
поръчки открита на 13.04.2016 г. с предмет “Доставка чрез покупка на храни и хранителни 
продукти по обособени позиции за нуждите на звената на общинска бюджетна издръжка – 
детска ясла, детски градини, Общинско предприятие «Обществено храненe» на 
територията на Община Две могили” , включваща 10 обособени позиции.  

Обособена позиция 1 „Хляб и закуски” е с изпълнител ЕТ „АСИ – М РУЖДИ 

АХМЕДОВ” 
Обособена позиция 2 “Хлебни изделия”. 
Обособена позиция 3 “Месо и месни продукти - свинско, телешко, пиле и пилешки 

колбаси”. 
Обособена позиция 4 “Риба и рибни продукти”. 
Обособена позиция 5 “Мляко и млечни продукти”. 
Обособена позиция 6 “Растителна и животинска мазнина”. 
Обособена позиция 7 “Плодове и зеленчуци”. 
Обособена позиция 8 “Зърнени храни и пакетирани стоки”. 
Обособена позиция 9 “Други хранителни продукти”. 
Обособени позиции от 2 до 9 са с определен изпълнител „Бороимпекс” АД, град 

Борово. 
Обособена позиция 10 “Хранителни продукти, предназначени за доставка от 

специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания е с изпълнител 
„Нойма 2003” ЕООД. 

За периода месец ноември 2015 – месец октомври 2016г. Община Две могили е 
провела следните обществени поръчки чрез провеждане на Публично състезание по реда 
на чл. 20, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, както следва: 

1. Публично състезание по реда на чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП, открито на 16.06.2016 
г. с предмет „Проектиране - Преустройство, реконструкция, оборудване, обзавеждане и 
промяна предназначението на съществуваща сграда /детско заведение/ в Комплекс за 
социални услуги – ЦНСТВХУИ, ЦОП и ДЦДВХУ в УПИ I – 733, кв. 47, гр. ДВЕ 
МОГИЛИ” с определен изпълнител АЛЕКС КОНСУЛТ ЕООД, град Русе. 

2. Публично състезание по реда на чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП, открито на  26.07.2016 
г. с предмет: “Покупка на течни горива – бензин А95- Н и гориво за дизелови двигатели 
чрез карти за безналично плащане, за нуждите на моторни превозни средства и техника за 
поддържане на зелени площи, собственост на Община Две могили” с определен 
изпълнител ПЕТРОЛ АД, град София. 

3. Публично състезание по реда на чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП, открито на 
18.07.2016г.с предмет „Изготвяне на технически проект за авариен ремонт на улици в гр. 
Две могили” с три подобекта:  

Подобект 1. Авариен ремонт на улица „Христо Ботев” от ОК81 до ОК 67; L-380 м.л 
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Подобект 2. Авариен ремонт на улица „Безименна от ОК 84 до ОК 90;     L-180 м.л 
Подобект 3. Авариен ремонт на улица „Чипровци” от ОК 351 до ОК 417;  L-220 м.л 

с определен изпълнител „ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ ООД”, град 
СОФИЯ; 

4. Публично състезание по реда на чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП, открито на 17.08.2016г. 
с предмет  - „Проектиране на обекти на територията на Община Две могили по следните 
обособени позиции:  

Обособена позиция 1 – „Основен ремонт и реконструкция на общински път № RSE 
3084/ път № ІІІ-501 – пещера „Орлова чука„ /от км 0 + 000 до км 4 + 000, в землището на 
с. Пепелина, Община  Две могили”. 

Обособена позиция 2 „Изграждане на водопроводи между кв. 17, 127 и 128 по 
плана на гр. Две могили, по ново открити улици от ОК 39А, през ОК 502, ОК 501, ОК 498 
до ОК 505 и от ОК 499, през ОК 498, ОК 496, ОК 495 до ОК 36А в гр. Две могили” от 
17.08.2016г. , което към настоящия момент не е приключило. 

За периода месец ноември 2015 – месец октомври 2016г. Община Две могили е 
провела следните обществени поръчки чрез събиране на оферти с обява или покана до 
определени лица по реда на чл. 20, ал. 3 от ЗОП, както следва: 

”Строително – монтажни работи за изграждане и ремонт на обекти на територията 
на Община Две могили”  

Обособена позиция 1 – ”Строително – монтажни работи на общинска и 
републиканска пътна мрежа и ремонт на улици на територията на Община Две могили” . 

Обособена позиция 2 – „Изграждане на подпорна стена по ул. „Георги Димитров” в 
с.Пепелина” Община Две могили”, която към настоящия момент не е приключила.  

Становището на Комисията по „Бюджет и финанси” е представената ни 
информация да бъде приета. 

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

т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 3, ал. 2, т. 27 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация и Докладна записка с вх. № 531 от 05.10.2016 г. със 17 (седемнадесет) 
гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 

 

РЕШЕНИЕ 
№ 365 

 

1. Приема за сведение Информацията за проведените обществени поръчки по ЗОП 
за периода от месец ноември 2015 – месец октомври 2016 г. 

Приложение: Информация за проведените обществени поръчки по ЗОП за 
периода от месец ноември 2015 – месец октомври 2016 г. 

 

Трета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 532/05.10.2016 г., относно: 

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за определяне размера 
на местните данъци на територията на Община Две могили, област Русе. 

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

Предлаганата промяна в чл. 46 на Наредба № 1 за определяне размера на местните 
данъци на територията на Община Две могили, област Русе цели уединяване на сроковете 
за плащане на Данък върху превозните средства от данъчно задължените лица, съгласно 
разпоредбите на закона. 

Следващата промяна, която ни се предлага да направим е във връзка с 
обнародвания в ДВ Закон за допълнение на Закона за местните данъци и такси като в 
Глава втора се създава нов Раздел VIII – „Данък върху таксиметров превоз на пътници“. С 
новите разпоредби се предвижда, че данъчно задължените лица се облагат с данък върху 
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таксиметров превоз на пътници за извършваната от тях или от тяхно име дейност по 
таксиметров превоз на пътници. Тези лица са превозвачите притежаващи удостоверение 
за регистрация, издадено от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция 
„Автомобилна администрация”, и разрешение за извършване на таксиметров превоз на 
пътници, издадено от кмета на съответната община по Закона за автомобилните превози. 

Законодателят е възложил на общинските съвети да определят годишния размер на 
данъка за съответната година в граници от 300 до 1 000 лева /за всеки отделен автомобил, 
за който е издадено разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници/, в срок 
до 31 октомври на предходната година.  

При изготвяне на предложението за допълнение, администрацията е извършила 
проучване относно броя на таксиметровите автомобили, регистрирани на територията на 
Община Две могили и е установила, че няма регистрирани такива.  

Предложението на Кмета на Общината е да определим съгласно закона, данъка 
върху таксиметровия превоз на пътници в неговия минимален размер от 300 лева.  

Становището на комисията е предложеният ни проект на решение да бъде приет, но 
в решението да се запише, че влиза в сила в сроковете посочени в § 5. 

 

Разисквания по трета точка нямаше. 
Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, преминаваме към процедура на гласуване. Съгласно чл. 94, ал. 3 от нашия 

правилник Наредбата ще бъде гласувана параграф по параграф. 
 

Който е съгласен с предложението в параграф 1, така както е по докладната 
записка, моля да гласува с вдигане на ръка. 

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

„Въздържал се”, предложението се приема. 
 

Който е съгласен с предложението в параграф 2, така както е по докладната 
записка, моля да гласува с вдигане на ръка. 

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

„Въздържал се”, предложението се приема. 
 

Който е съгласен с предложението в параграф 3, така както е по докладната 
записка, моля да гласува с вдигане на ръка. 

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

„Въздържал се”, предложението се приема. 
 

Който е съгласен с предложението в параграф 4, така както е по докладната 
записка, моля да гласува с вдигане на ръка. 

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

„Въздържал се”, предложението се приема. 
 

Който е съгласен с предложението в параграф 5, така както е по докладната 
записка, моля да гласува с вдигане на ръка. 
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Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
Със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържал се”, предложението се приема. 
 

По трета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 2 
във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 4, ал. 1 във връзка с чл. 93 от Правилник № 1 за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация, във връзка с чл. 1, ал.2 от Закона за местните данъци и 
такси и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс и Докладна записка с вх. № 
532 от 05.10.2016 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 
(нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 366   

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за определяне 
размера на местните данъци на територията на Община Две могили, област Русе, която 
влиза в сила, в сроковете посочени в § 5. 

Приложение: Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за определяне 
размера на местните данъци на територията на Община Две могили, област Русе. 

 

Четвърта точка от дневния ред: 
Докладна записка от Цветелина Йорданова с вх. № 533/06.10.2016 г., относно: 

Информация за дейността на Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с 
умствена изостаналост в град Две могили за 2015 г. 

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

дейности”: 

Комисията по „Здравеопазване и социални дейности” разгледа на свое заседание  
предложената ни Информация за дейността на Център за настаняване от семеен тип за 
възрастни хора с умствена изостаналост в град Две могили за 2015 г. Информацията се 
внася във връзка с наше Решение № 48, с което е приет график за 2016 година, относно 
изготвяне и представяне на отчети и информации на редовните заседания на Общински 
съвет - Две могили. Съгласно него е предвидено представяне на Информация за дейността 
на „Център за настаняване от семеен тип на възрастни хора с умствена изостаналост” за 
2015 г. Информацията е представена много подробно, описани са специфичните цели във 
функционирането на услугата. Посочени са потребителите – 15 лица, които във момента 
живеят в центъра, обгрижват се от екип, който полага грижи за тях и наброява 11 човека, а 
именно: медицинска сестра, трудотерапевт, социални работници и санитари. В 
информацията е представен и подробен финансов отчет за 2015 година, както и списък на 
даренията получени през този период. Становището на четвърта комисия е информацията 
да бъде приета. 

В разискванията по четвърта точка участие взеха: 
1. Цветелина Йорданова – Управител на „Център за настаняване от семеен 

тип за възрастни хора с умствена изостаналост” град Две могили: 
Нямам какво да добавя, освен това, че сградата има нужда от ремонт, защото 

откакто е открита услугата такъв не е правен изобщо. 
След приключване на разискванията по четвърта точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от 
Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинският съвет, неговите 
Комисии и взаимодействието му с Общинската администрация и Докладна записка с 



 

 10

вх. № 533 от 06.10.2016 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 
0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 367   

1. Приема Информация за дейността на „Център за настаняване от семеен тип за 
възрастни хора с умствена изостаналост” за 2015 г. 

Приложение: Информация за дейността на „Център за настаняване от семеен тип 
за възрастни хора с умствена изостаналост” за 2015 г. 

 

Пета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Йордан Йорданов с вх. № 534/10.10.2016 г., относно: 

Информация за дейността на Кмета на Кметство село Острица за периода 06.11.2015 г. до 
30.09.2016 г. и проблемите, които стоят пред него. 

По нея докладва:  
1. Димитър Димитров – член на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

Комисията по „Териториално устройство и строителство, местно самоуправление и 
нормативна уредба” разгледа на свое заседание настоящата информация от Кмета на 
Кметство село Острица. Представената информация е много изчерпателна, Кметът на 
селото се е спрял на всички важни моменти, касаещи населеното място. По отношение на 
събираемостта на МДТ до момента са събрани 67 %; административното обслужване на 
гражданите е на много добро ниво. В селото има разположени 57 броя контейнери тип 
„Бобър”, които се обслужват от Общинска фирма „Черни лом”. Графика през зимния 
период беше много нарушен, поради атмосферните условия. Контейнерите се почистват 
два пъти в месеца. Проблемите при сметосъбирането са свързани със самите работници, 
които работят с поверената им техника. 27 бр. контейнера бяха със счупени колелета, 
които Кметът лично е отремонтирал и 5 броя са бракувани. Личен лекар на населението е 
д-р Брайков, който е с присъствен ден всеки петък, а всеки работен ден в здравния пункт е 
медицински фелдшер Румяна Рускова. През отчетния период е извършен текущ ремонт на 
кабинета. В селото живеят самотни и социално слаби хора, които са основните 
потребители на услугата Домашен социален патронаж. Това се извършва от Общинска 
фирма за хранене. Също така 3 човека ползват и обществена трапезария. Тази форма на 
социална услуга е доказала своята ефективност през годините. Към тази дейност се 
причисляват и назначените 4 асистенти по програмата за хора с увреждания. 
Транспортното обслужване на населението се извършва от автобусни фирми от гр. Русе и 
гр. Две могили. Учениците-12 на брой се извозват от училищни автобуси до учебните 
заведения в гр. Две могили, а малките деца – 6 броя до детската градина в село Кацелово. 
Енергийната мрежа в селото е част от националната електрическа система. Тя се обслужва 
от Енерго – про мрежа АД. През отчетния период е нямало аварии. Уличното осветление 
работи добре. Отремонтирани са всички изгорели лампи и са осветени всички улици и 
площади. Състоянието на ВиК мрежата е задоволително, въпреки остарялата материална 
база и честите аварии по трасетата, които допълнително водят до разбиване на улици, 
тротоари и други. Дружеството е длъжно да възтанови нанесените щети, но много трудно 
го прави. Далекосъобщенията се осъществават от изградените системи за сигнал от М-тел, 
Виваком, Кабелнет и др. Обслужването на сегашния етап е с добро качество на услугите. 
На територията на Кметството работят: един магазин за хранителни стоки, един магазин 
за строителни и железарски стоки и един ресторант. Поради потребността на населението 
тези магазини са достатъчни за техните нужди. Читалище „Отец Паисий-1912 г.” в селото 
от основаването си до днес се развива успешно, защото е създадено да задоволява най-
насъщните културни потребности на населението ни. То разполага с богат библиотечен 
фонд, който  задоволява нуждите на читателите. Към читалището има създадена 
фолклорна певческа група, която  взема  участие във фолклорни фестивали и получава 
престижни награди. В селото има създаден Пенсионерски клуб в който членуват 50 члена. 
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Всички заедно отбелязват много празници, а именно: Бабин ден, Трети март, Осми 
март,24 –май, 2-ри юни, Деня на пенсионера, Коледа и много други. Становището на 
втора комисия е представената ни информация да бъде приета. 

В разискванията по пета точка участие взеха: 
1. Румен Марков – Общински съветник: 
Като човек, който работи в това населено място, искам да кажа, че хората са много 

доволни от работата на Кмета на селото. Има много неща, които той е направил и не ги е 
отбелязал в информацията, така например укрепването на дигите на моста, което беше 
съвсем наскоро. Това е един добър и работещ Кмет, който не е споменал също така и за 
проблема със сградата на бившето училище, където все още не може да се изясни 
собствеността. Нека тази година да се разреши този проблем. 

2. Йордан Йорданов – Кмет на Кметство село Острица: 
Измина почти една година от нашето избиране и това беше една много трудна 

година за мен. Влязох в сградата на кметството без нито един служител. Искам да 
благодаря на ръководството на Общината в лицето на Кмета, на Общинския съвет за 
подкрепата и помощта, която ми оказаха. 

След приключване на разискванията по пета точка от дневния ред, 
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от 
Правилник № 1 за 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. № 534 от 10.10.2016 г. 
със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 
„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 368   

1. Приема за сведение Информация за дейността на Кмета на Кметство село 
Острица за периода 06.11.2015 г. до 30.09.2016 г. и проблемите, които стоят пред него. 

Приложение: Информация за дейността на Кмета на Кметство село Острица за 
периода 06.11.2015 г. до 30.09.2016 г. и проблемите, които стоят пред него. 

 

Шеста точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 542/17.10.2016 г., относно: 

Продажба на имот – частна общинска собственост. 
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 касае продажбата на имот – частна общинска 
собственост в землището на село Пепелина. Имотът е собственост на Общината и 
представлява „Друг вид терен със селищен характер” с площ от 749 кв. м. Към него има 
проявен интерес за закупуване при данъчна оценка в размер на 988.70 лева и пазарна 
оценка в размер на 1 633 лева. Предложението на Кмета на Общината е имотът да бъде 
продаден на публичния търг с явно наддаване при начална цена в размер на 1 700 лева. 
Становището на комисията е предложеният ни проект на решение да бъде приет, като т. 
2.3. да бъде заменен с текста: „15 % от получените средства от реализираната продажба да 
бъдат вложени в ремонтни дейности на пещера „Орлова чука”.  

В разискванията по шеста точка участие взеха: 
1. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 
Нека в решението се запишат тези 15 %, но без да се цитира Наредба № 7, тъй като 

законово няма как да се позовем на нея. 
2. Христина Ефтимова – Общински съветник: 
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Аз съм „Против” включването на тази точка в решението. Всеки един от нас е 
посещавал пещерата, хижата и барчето и се вижда, че в момента там не 200, а много 
повече средства са вложени. Няма смисъл да правим това допълнение, Кметът на 
Общината така или иначе когато е необходимо помага. 

3. Румен Марков – Общински съветник: 
И все пак аз не виждам какъв е проблема тези 15 % от средствата да бъдат дадени 

на селото, така или иначе гласуваме тези средства за всяко населено място от Общината. 
4. Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет: 
Нека т. 2.3. да отпадне, а Кметът ще намери начин да даде на селото 200 лева. 
5. Светлозар Донев – Общински съветник: 
Аз предлагам тази точка да си остане в решението без да се изписва Наредба № 7, 

защото това е малко населено място и хората ще се радват. 
6. Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет: 
Няма как това да се запише в решението. Кметският наместник не е второстепенен 

разпоредител с финансови средства. 
7. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 
Добре, нека тази т. 2.3. от решението да отпадне, но Кметът на Общината да 

намери начин да даде средствата на селото. 
8. Божидар Борисов – Кмет на Община Две могили: 
Съгласен съм. 
След приключване на разискванията 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, във връзка 
с чл. 3, ал. 2, т. 2 от Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския 
съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, чл. 
35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 35, ал. 1, т. 1, чл. 37, 
ал. 1, чл. 47, 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 вх. № 542 от 17.10.2016 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 
(нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 369 

  

1. Дава съгласие да бъде включен в т. 2 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 имота, преидставляващ „Друг 
вид терен със селищен характер” с площ 749 кв. м., поземлен имот № 7 /седем/ в масив 90 
/деветдесет/ по картата на възстановената собственост на с. Пепелина, област Русе, 
местност „Тютюнка махала”, при граници и съседи: север – ПИ № 6, изток – път,  юг – ПИ 
№ 7 и запад – общинска мера. 

2. Имотът описан в т. 1 да бъде продаден след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване. 

2.1. При данъчна оценка в размер на 988.70 лева (деветстотин осемдесет и осем 
лева и седемдесет стотинки) и пазарна оценка в размер на 1 633 лева (хиляда шестстотин 
тридесет и три лева), определя начална цена за продажбата при публичния търг с явно 
наддаване 1 700 лева (хиляда и седемстотин лева). 

2.2. Стъпка на наддаване – 10 % (десет процента) от началната цена. 
3. Възлага на Кмета на Общината да предприеме необходимите действия за: 
3.1. Провеждането на публичния търг с явно наддаване за продажбата на описания 

в т. 1 имот; 
3.2. Вписването на продажбата в Публичния регистър на Община Две могили за 

разпоредителните сделки с имоти – частна общинска собственост. 
4. В тридневен срок от подписването на договора за покупко - продажба да 

представи копие от същия в Общински съвет. 
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Седма точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 543/17.10.2016 г., относно: 

Одобряване на разходите за командировки на Кмета на общината, Председателя и зам. 
Председателя на Общински съвет Две могили за периода от 01.07.2016 г. до 30.09.2016 г. 

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

Комисията по „Бюджет и финанси” разгледа на свое заседание настоящата 
докладна записка, с която се иска да одобрим разходите за командировки на Кмета на 
общината, Председателя и зам.-председателя на Общински съвет Две могили за периода 
от 01.07.2016 г. до 30.09.2016 г. За този период разходите са в размер на 370.33 лева. 
Становището на комисията е предложеният ни проект на решение да бъде приет. 

В разискванията по седма точка участие взеха: 
1. Николай Христов – Общински съветник: 
В проекта на решение е записано, че с Платежно нареждане от 02.09.2016 г. на 

основание Заповед № 203/12.08.2016 г. е платена сумата от 360.33 лева. Въпросът ми е – 
за какво е използвана тази сума? Този разход за какво е изразходван, това са разходи за 
международни командировки или в страната? 

2. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 
Уважаеми г-н Христов, разходът е направен за участие в Годишната среща на 

местните власти към Националното сдружение на Общините на Република България, 
проведена на 6, 7 и 8 октомври, но тъй като сумата трябваше да се преведе по-рано, затова 
е отчетена в м. септември. 

След приключване на разискванията по седма точка от дневния ред, 
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от 
Правилник №1 за организацията и дейността на Общински съвет Две могили, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, чл. 8, ал. 4 от 
Наредбата за командировките в страната, приета с ПМС № 72/30.12.1986 г., 
обнародван в ДВ. бр. 11 от 10.02.1987 г., последно изменение в бр. 2 от 07.01.2011 г. и 
Докладна записка с вх. № 543 от 17.10.2016 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 
(нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 370   

1. Одобрява направените разходи за командировки за периода 01.07.2016 година до 
30.09.2016 година на Кмета на Общината – Божидар Димитров Борисов в размер на 370.33 
/триста и тридесет лева и тридесет и шест стотинки/, както следва: 

- РКО № 731/16.08.2016 г.       10.00 лева. 
- Платежно нареждане от 02.09.2016 г. на основание Заповед № 203/12.08.2016 г. 

           360.33 лева. 
2. Председателят на Общински съвет – Байчо Петров Георгиев няма направени 

командировъчни разходи за периода. 
 

Осма точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 549/18.10.2016 г., относно: 

Приемане на годишен план за ползване на дървесина в Община Две могили и определяне 
начина на ползване на дървесината. 

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

животновъдство и гори”: 

Комисията по „Земеделие, животновъдство и гори” разгледа на свое заседание 
настоящата докладна записка, която касае приемането на годишен план за ползване на 
дървесина в Община Две могили и определяне начина на ползване на дървесината. Това 
се прави на основание чл. 7, ал. 1 от Наредба за условията и реда за възлагане 
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изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за 
ползването на дървесина и недървесни горски продукти, съгласно който ползването на 
дървесина от горските територии – общинска собственост, се извършва въз основа на 
годишен план, изготвен от общината като обемите за ползване на дървесина се определят 
в съответствие с горскостопанския план на съответната община. Предвиденото ползване 
на дървесина е съобразено с новия горскостопански план – 2013-2023 г. Годишният план 
се одобрява от Кмета на Общината по Решение на Общинския съвет, а процедурите за 
ползване на дървесина се провеждат при наличие на одобрен годишен план за съответната 
община. Становището на комисията е предложеният ни проект на решение да бъде приет, 
като от него отпадне т. 1.1.1., тъй като това е бивш гробищен парк. 

В разискванията по осма точка участие взеха: 
1. Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет: 
След като отпадне т. 1.1.1., оттам следва да отпадне и т. 2.1., в следствие на което 

последващите точки променят номерацията си. 
2. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 
Съгласен съм с предложенията на комисията. 
След приключване на разискванията по осма 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 организация и дейността на общинския съвет, неговите комисии 
и взаимодействието му с общинската администрация, чл. 112, ал. 1, чл. 114, ал. 1 от 
Закона за горите, чл. 5, ал. 1 и ал. 3, чл. 7, ал. 1, ал. 4, чл. 46, чл. 49, ал. 1, т. 1, чл. 66, 
ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. 3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на 
дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването 
на дървесина и недървесни горски продукти и чл. 42, ал. 1 от Наредба № 23 за 
Управление на общинските горски територии в Община Две могили, област Русе и 
Докладна записка с вх. № 549 от 18.10.2016 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 
(нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 371   

1. Утвърждава годишния план за 2017 г. съгласно образец посочен в Наредбата по 
чл. 95, ал. 1 от Закона за горите, за ползване на дървесина от общинския горски фонд на 
Община Две могили по Приложение № 1 към настоящото решение. 

1.1. Дава съгласие да се извърши ползване - сеч и добив на дървесина в следните 
общински имоти, включени в годишния план за ползване на дървесина от общинския 
горски фонд на Община Две могили, както следва: 

1.1.1. отдел 108 „о” с площ 236 дка, попадащ в Имот № 000033 по картата на 
възстановената собственост на землище село Помен, община Две могили с площ от 
237.757 дка, начин на трайно ползване „Гора в земеделски земи” в местността “Сърта”, 
собственост на Община Две могили съгласно Акт за частна общинска собственост  № 
2010/28.07.2009 г., дървесен вид „Чер бор”; 

1.1.2. отдел 257 „и” с площ 41 дка, попадащ в Имот № 040002 по картата на 
възстановената собственост на землище село Широково, община Две могили с площ от 
40.861 дка, начин на трайно ползване „Ливада” в местността “Под село”, собственост на 
Община Две могили съгласно Акт за частна общинска собственост  № 3472/19.01.2011 г., 
дървесен вид „Топола”; 

1.1.3. отдел 257 „н” с площ 3 дка, попадащ в Имот № 000050 по картата на 
възстановената собственост на землище село Широково, община Две могили с площ от 
37.913 дка , начин на трайно ползване „Гора в земеделски земи” в местността “Под село”, 
собственост на Община Две могили съгласно Акт за частна общинска собственост  № 
2434/25.03.2010 г., дървесен вид „Топола”; 

1.2. Дава съгласие да се извърши ползване - сеч и добив на дървесина в следните 
общински имоти, извън горските територии, които не притежават характеристиките на 
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гора по смисъла на Закона за горите и не фигурират в Горскостопанския план на Община 
Две могили, както следва: 

1.2.1. Премахване на крайпътни дървета попадащи в сервитутната зона на Път TGV 
1137 от общинската пътна мрежа, в участъка от разклона (село Баниска - село Помен - 
село Могилино) до село Могилино; 

1.2.2. Премахване на крайпътни дървета попадащи в сервитутната зона на Път RSE 
2006 от общинската пътна мрежа, в участъка от разклона (село Баниска - село Могилино) 
до граница Община Две могили – Община Борово; 

1.2.3. Премахване на крайпътни дървета попадащи в сервитутната зона на Път RSE 
2081 от общинската пътна мрежа, в участъка на входа на село Помен; 

2. Ползването на дървесината в определените в т. 1.1.1., т. 1.1.2. и т. 1.1.3. 
подотдели да се осъществи съгласно чл. 112, ал. 1 от Закона за горите, чрез продажба на 
стояща дървесина на корен. Продажба на стояща дървесина на корен в отдели: 257 „и” и 
257 „н” да се извърши в комплекс с възлагане на дейността подготовка на почвата за 
залесяване. 

3. Ползването на дървесина в определените в т. 1.2.1, 1.2.2 и т. 1.2.3 участъци, 
която не притежават характеристиките на гора по смисъла на Закона за горите и не 
фигурират в Горскостопанския план на Община Две могили, да се осъществи по реда 
Закона за обществените поръчки, чрез възлагане на дейността или със собствени сили и 
средства. 
 4. Дава съгласие на Кмета на Община Две могили да организира и проведе 
процедурите по ползването на дървесина съгласно Закона за горите, Наредбата за 
условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна 
и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, 
Закона за обществените поръчки и в съответствие с разпоредбите на действащото 
законодателство. 

 

Девета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 523/28.09.2016 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Ивелина Огнянова Павлова, живееща в 
град Две могили, на улица „Георги Бенковски” № 11. 

По нея докладва:  
1. Димитър Димитров – секретар 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 Ивелина Огнянова Павлова, 
живееща в град Две могили, на улица „Георги Бенковски” № 11. В молбата си г-жа 
Павлова твърди, че е майка на две деца и е безработна. В момента е разделена със съпруга 
си и живее с децата в жилището на нейна приятелка. Моли ни да и отпуснем еднократна 
финансова помощ, за да може да си закупи дърва за зимния сезон. Становището на 
комисията е молбата да не бъде удовлетворена, тъй като в предходния мандат и е 
отпускана еднократна финансова помощ, за което не е представила оправдателни 
документи как е изразходвала средствата. 

Разисквания по девета точка нямаше. 
 По девета точка от дневния ред, Общинският съвет, на основание чл. 21, ал. 1, 
т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
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. № 523 от 28.09.2016 г. с 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) глас „Против” и 2 
(два) гласа „Въздържал се”, прие 
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РЕШЕНИЕ 
№ 372 

 

1. Отказва да бъде отпусната на Ивелина Огнянова Павлова, живееща в град Две 
могили, на улица „Георги Бенковски” № 11 еднократна финансова помощ. 

 

Десета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 546/18.10.2016 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Айсел Еюб Мустафова, живееща в град 
Две могили за раждане на второ дете – Озан Бедри Османов. 

По нея докладва:  
1. Христина Ефтимова – 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 Айсел Еюб 
Мустафова, живееща в град Две могили за раждане на дете. В него тя твърди, че на 
22.05.2016 г. е родила второто си дете – Озан Бедри Османов. Приложила е 
Удостоверение за раждане на детето, удостоверение за завършено от нея и бащата 
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 второ за майката. Тя е с постоянен и настоящ адрес в град Две 
могили, а бащата на детето – Бедри Османов Мустафов е с постоянен адрес в град Две 
могили и настоящ адрес в Испания. 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 Мустафова и излезе със становище да и бъде отпусната еднократна финансова помощ 
за раждане на второ дете в размер на 250 лева. 

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

т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 
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. 1.2, чл. 9, т. 
1, чл. 10, т. 1 и 2 от Наредба № 10 за изплащане на еднократна помощ при раждане на 
дете, подпомагане на социално-слаби жители и пострадали при пътно-транспортни 
произшествия, производствени аварии, пожари, природни бедствия и други от 
бюджета на община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 546 от 
18.10.2016 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) 
гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 373   

1. Отпуска на Айсел Еюб Мустафова, живееща в град Две могили, община Две 
могили, област Русе, на улица „Д-р Заменхов” № 10 еднократна финансова помощ в 
размер на 250 (двеста и петдесет) лева, за раждане на второ дете – Озан Бедри Османов, 
роден на 22.05.2016 г. 

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

Единадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 547/18.10.2016 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Пенка Руменова Димитрова, живееща в 
град Две могили за раждане на първо дете – Рая Валериева Ангелова. 

По нея докладва:  
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1. Димитър Димитров – секретар на Комисията по „Здравеопазване и социални 

дейности”: 

Комисията по „Здравеопазване и социални дейности” разгледа на свое заседание 
заявлението за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на първо дете на г-
жа Димитрова. Всички необходими документи, съгласно изискванията на наредбата са 
представени в срок и са редовни, с изключение на това, че бащата на детето – Валери 
Светославов Ангелов не е жител на нашата община, поради което становището на 
комисията е заявлението да бъде уважено на 50 %. 

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 първо дете в размер на 100 лева, тъй като бащата на детето е с постоянен и 
настоящ адрес в град Русе. 

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

ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 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. № 547 
от 18.10.2016 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) 
гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 374   

1. Отпуска на Пенка Руменова Димитрова, живееща в град Две могили, община Две 
могили, област Русе, на улица „Оборище” № 7 еднократна финансова помощ в размер на 
100 (сто) лева, за раждане на първо дете – Рая Валериева Ангелова, родена на 01.10.2016 
г., тъй като бащата на детето – Валери Светославов Ангелов е с постоянен адрес в град 
Русе. 

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

 

Дванадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 548/18.10.2016 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Даниела Недкова Димитрова, живееща в 
село Кацелово, на улица „Тончо Стисков” № 29. 

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

дейности”: 

В Общинския съвет е постъпила молба от Даниела Недкова Димитрова, живееща в 
село Кацелово, на улица „Тончо Стисков” № 29. В нея тя твърди, че двамата със съпруга 
си са безработни. Имат дете на 6 години – Ростислав Валентинов Николов, който страда 
от заболяване на сърцето, за което е необходимо да се проведе лечение в град София. 
Нямат никакви доходи и ни молят да им отпуснем еднократна помощ, за да могат да 
заведат детето си на преглед в София. Становището на Комисията по „Здравеопазване и 
социални дейности” е молбата да не бъде удовлетворена, тъйю като през тази година вече 
и е отпускана еднократна финансова помощ. 

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

ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 
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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. № 548 от 18.10.2016 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 
(нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 375 

 

1. Отказва да бъде отпусната на Даниела Недкова Димитрова, живееща в село 
Кацелово, на улица „Тончо Стисков” № 29 еднократна финансова помощ. 
 

Тринадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 552/18.10.2016 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Десислава Райкова Йорданова, живееща в 
село Чилнов за раждане на второ дете – Каролина Горанова Памукова. 

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

социални дейности”: 

В Общинския съвет е постъпило заявление на Десислава Райкова Йорданова, 
живееща в село Чилнов за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на дете.  

В него тя твърди, че на 06.08.2016 г. е родила второто си дете – Каролина Горанова 
Памукова. Приложила е Удостоверение за раждане на детето, удостоверение за завършено 
от нея и бащата 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 второ за майката. Тя е с 
постоянен адрес в село Чилнов и настоящ адрес в град Русе, а бащата на детето – Горан 
Христов Памуков е с постоянен адрес в град Русе и настоящ адрес в град Велико Търново, 
поради което становището на комисията е заявлението да бъде уважено на 50 %. 

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 второ дете в размер на 125 лева, тъй като бащата на детето не е жител на 
нашата община. 

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. 
1.2, чл. 9, т. 1, чл. 10, т. 1 и 2 от Наредба № 10 за изплащане на еднократна помощ при 
раждане на дете, подпомагане на социално-слаби жители и пострадали при пътно-
транспортни произшествия, производствени аварии, пожари, природни бедствия и 
други от бюджета на община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 552 
от 18.10.2016 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) 
гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 376 

 

1. Отпуска на Десислава Райкова Йорданова, живееща в село Чилнов, община Две 
могили, област Русе, на улица „Пеньо Пенев” № 7 еднократна финансова помощ в размер 
на 125 (сто двадесет и пет) лева, за раждане на второ дете – Каролина Горанова Памукова, 
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родена на 06.08.2016 г., тъй като бащата на детето – Горан Христов Памуков е с постоянен 
адрес в град Русе и настоящ адрес в град Велико Търново. 

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

 

Четиринадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 553/18.10.2016 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Тотю Атанасов Калчев, живеещ в град Две 
могили, на улица „Видин” № 14. 

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

В Общинския съвет е постъпила молба за отпускане на еднократна финансова 
помощ от Тотю Атанасов Калчев, в която той твърди, че е пенсионер. Вдовец е от дълги 
години и живее и се издържа сам. От години страда от заболяване – хронична тотална 
сърдечна недостатъчност. Напоследък здравословното му състояние се е влошило 
значително – за един месец е лежал два пъти в болницата в град Бяла. Разходите за 
лекарствата, които трябва да си купува ежемесечно нарастват. В резултат на това 
средствата, които е отделил за да посрещне зимния период са отишли по болници и 
доктори и така сега няма възможност да си закупи дърва и въглища. Подал е молба до 
Дирекция „Социално подпомагане” град Две могили, но тъй като пенсията му е с 4 лева 
над диференцирания минимален доход за отопление няма право да получи целева помощ. 
Моли ни за помощ. Становището на комисията е молбата да не бъде удовлетворена. 

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. 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. № 553 от 18.10.2016 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 
(нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 377 

 

1. Отказва да бъде отпусната на Тотю Атанасов Калчев, живеещ в град Две могили, 
на улица „Видин” № 14 еднократна финансова помощ. 

 

Петнадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 559/27.10.2016 г., относно: 

Изменение на т. 1 от Решение № 360 по Протокол № 18/30.09.2016 г. на Общински съвет – 
Две могили. 

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

С наше Решение № 360 по Протокол № 18/30.09.2016 година сме отпуснали 
еднократна помощ на Северина Христова Тодорова от село Острица в размер на 100 лева. 
Приели сме решението въз основа на нейна молба, в която иска от нас еднократна помощ 
в размер на 200 лева, с която тя да заплати предвидени медицински изследвания на своя 6 
– годишен син – Мариан Миленов Стоянов. Четвърта и първа комисия разгледахме 
молбата и предложихме решение, с което да бъде отпусната на Северина Христова 
Тодорова еднократна помощ в размер на 200 лева. Това е потвърдено и по време на 
проведеното на 30.09.2016 г. заседание на Общинския съвет, видно от телевизионния 
запис на заседанието. За съжаление, при изготвянето на протокола е допусната техническа 
грешка, като вместо сумата от 200 лева е записана сумата от 100 лева. Това налага 
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решение № 360 да бъде изменено. Становището на комисията е предложеният ни проект 
на решение да бъде приет. 

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 и Докладна записка с вх. № 559 от 27.10.2016 г. със 17 
(седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, 
прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 378 

 

1. Изменя т. 1 от Решение № 360 по Протокол № 18/30.09.2016 година на 
Общински съвет – Две могили, където вместо „100 (сто)” да се чете „200 (двеста)”.   

 

Шестнадесета точка от дневния ред: 
Христина Ефтимова – Зам.-председател на Общинския съвет: 
Уважаеми колеги, шестнадесета точка от дневния ред е:  
Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 545/17.10.2016 г., относно: 

Подаване на оставка като „Председател на Общински съвет – Две могили” и приемане на 
последващи решения.  
 По нея давам думата на Галя Додева – председател на Втора комисия. 

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 
Втора комисия разгледа настоящата докладна записка. Тъй като в нея се предлагат 

за приемане осем проекто-решения, Комисията предлага да ги обсъждаме и приемаме 
едно по едно, там където е необходимо и имаме право на това.  

 

Христина Ефтимова – Зам.-председател на Общинския съвет: 
Има ли общински съветник, който да не е съгласен с предложението на Втора 

комисия? 
Няма. 
Който е съгласен с така направеното предложение: Предложените в докладната 

записка проекто-решения да бъдат обсъждани и приемани едно по едно, там където е 
необходимо и имаме право на това, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
Общинският съвет, на основание чл. 21 ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от 

Закона за местното самоуправление и местна 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 със 17 (седемнадесет) 
гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие  
 

РЕШЕНИЕ 
№ 379 

 

1. Приема предложените в Докладната записка от Байчо Георгиев с вх. № 
545/17.10.2016 г., проекто-решения, да бъдат обсъждани и приемани, едно по едно, там 
където е необходимо и имаме право на това. 

 

Галя Додева – председател на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 
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Първото проекто-решение, което се предлага за приемане се отнася до 
прекратяване правомощията на председателя на Общински съвет – Две могили Байчо 
Петров Георгиев, по направено от него изявление, считано от 01.11.2016 г.  

Като основание за това свое решение, той е посочил чл. 24, ал. 3, т. 1 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация и чл. 12, ал. 1, т. 2 от нашия 
Правилник.  

Съгласно ал. 2 на чл. 12 от Правилника ни „...прекратяването на пълномощията се 
приема, без да се обсъжда и гласува. То поражда действие от обявяване на изявлението за 
прекратяване пред общинския съвет.” 

Въпреки това, Втора комисия предлага без да обсъждаме изявлението на Байчо 
Георгиев, в свое решение да отразим това обстоятелство, а именно:  

Общинският съвет, на основание чл. 21, ал. 1, т. 3, предложение 2 във връзка с чл. 
24, ал. 3, т. 1 и чл. 27, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местна 
администрация, чл. 3, ал. 2, т. 20, предложение 2 във връзка с чл. 12, ал. 1 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. № 545 от 
17.10.2016 г., да приеме следното решение: 

1. Освобождава като председател на Общински съвет – Две могили Байчо Петров 
Георгиев, считано от 01.11.2016 г., без да го обсъжда.  

 

Христина Ефтимова – Зам.-председател на Общинския съвет: 
Има ли общински съветник, който да не е съгласен с така формулираното проекто-

решение от Втора комисия? 
Няма. 
Който е съгласен, с така направеното предложение за решение, моля да гласува с 

вдигане на ръка. 
Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
Общинският съвет, на основание чл. 21, ал. 1, т. 3, предложение 2  във връзка 

с чл. 24, ал. 3, т. 1 и чл. 27, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местна 
администрация, чл. 3, ал. 2, т. 20, предложение 2 във връзка с чл. 12, ал. 1 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. № 545 от 17.10.2016 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 
0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 

 

РЕШЕНИЕ 
№ 380 

 

1. Освобождава като Председател на Общински съвет – Две могили Байчо Петров 
Георгиев, считано от 01.11.2016 г., без да го обсъжда.  

 

Христина Ефтимова – Зам.-председател на Общинския съвет: 
Освобождаването на председателя на Общински съвет, налага да бъдат приети 

последващи решения, които имат отношение към дейността ни. По тази причина, давам 
думата отново на г-жа Додева. 

 

Галя Додева – председател на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 
Освобождаването на Председателя на Общинския съвет, налага да проведем избор 

на нов Председател на Общински съвет – Две могили. 
С Решение № 1 по Протокол № 1/06.11.2015 г., приехме процедурни правила за 

избор на Председател на Общинския съвет с тайно гласуване, по които и сега можем да 
проведем избора. 

По тази причина, предлагам: 
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Общинският съвет, на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 27, ал. 4 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 16 от 
Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с вх. № 545 от 
17.10.2016 г., да приеме следното решение: 

1. Избира Комисия за избор на Председател на Общинския съвет – Две могили в 
състав:  

Председател: Светлозар Милчев Донев 
Членове: 1. Стефан Димитров Димитров 

2.  Светлана Йорданова Цветанова 
2. Упълномощава същата да проведе избора за Председател на Общинския съвет по 

приетите с Решение № 1/06.11.2016 г. процедурни правила. 
 

Христина Ефтимова – Зам.-председател на Общинския съвет: 
Има ли общински съветник, който да не е съгласен с така предложеното проекто-

решение от Втора комисия, като проведем избора по правила, приети с наше решение № 
1/06.11.2016 г.? 

Няма. 
Който е съгласен, с така направеното предложение за решение, моля да гласува с 

вдигане на ръка. 
Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
Общинският съвет, на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 27, ал. 4 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 16 от 
Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с 
вх. № 545 от 17.10.2016 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 
0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие  

 

РЕШЕНИЕ 
№ 381 

 

1. Избира Комисия за избор на Председател на Общинския съвет – Две могили в 
състав:  

Председател: Светлозар Милчев Донев 
Членове: 1. Стефан Димитров Димитров 

2.  Светлана Йорданова Цветанова 
2. Упълномощава същата да проведе избора за Председател на Общинския съвет по 

приетите с Решение № 1/06.11.2016 г. процедурни правила. 
 

Христина Ефтимова – Зам.-председател на Общинския съвет: 
След като имаме избрана комисия, която да проведе избора, предлагам 

политическите партии, коалиции и отделните съветници да направят предложенията си за 
избор на „Председател на Общинския съвет”. 

1. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 
Аз предлагам да бъде избран за „Председател на Общинския съвет” общинският 

съветник Айдън Сабриев Карамехмедов. 
 

Христина Ефтимова – Зам.-председател на Общинския съвет: 
Има ли други предложения за избор на „Председател на Общинския съвет”? 
Няма. 
След като няма други предложения за избор на „Председател на Общинския съвет”, 

предлагам да преминем към следващата част от процедурата.  
Господин Донев, имате думата. 
 



 

 23

Светлозар Донев – председател на Комисията за избор на Председател на 

Общинския съвет – Две могили: 

Комисията утвърди образец на бюлетината с името на издигнатия кандидат и плик. 
Отиваме да разпечатаме бюлетината за избор. Имайте малко търпение.  
……..……………………………………….………………………………………..…………….. 

Комисията е готова да проведе избора за „Председател на Общинския съвет”. 
Затова, пристъпваме към гласуване. Ще бъдете поканени по азбучен ред. Припомням: 
Идвате при нас – Комисията и получавате – една бюлетина и един празен непрозрачен 
плик. Отивате в определеното за гласуване място. Правите своя избор. Слагате 
бюлетината в плика и ги пускате в тази кутия. След това се подписвате в списъка на 
гласувалите. 

Гласът е действителен, ако в плика има само една бюлетина по образец; на нея има 
маркиран само един правоъгълник и няма никакви други задрасквания по нея.  

Недействителни са бюлетините, когато:  
1. В избирателния плик е намерена бюлетина с неотбелязани два и повече 

правоъгълника;  
2. Бюлетината не е по установения образец. 
Празните пликове се смятат за недействителни бюлетини. 
Има ли въпроси от общинските съветници по избора за „Председател на 

Общинския съвет”. 
Няма. 
Започваме. 
 

Комисията кани по азбучен ред съветниците да гласуват. Дава им по една 

бюлетина и един празен непрозрачен плик.  

Съветниците отиват на определеното за гласуване място. Правят своя избор. 

Слагат бюлетината в плика и ги пускат в кутията. След това се подписват в списъка на 

гласувалите. 
 

……..……………………………………….…………………………………………………….. 
 

Обявавам гласуването на общинските съветници за избор на „Председател на 
Общинския съвет” за приключило.  

Комисията пристъпва към отваряне на кутията и преброяване на пликовете и 
бюлетините в тях. 

При това свое действие, тя констатира: 
 1. Лепенките са непокътнати.  
 2. В кутията се намериха 17 бели непрозрачни плика. 

3. При последователното отваряне на пликовете и подреждане според начина на 
гласуване, констатира: 

3.1. Брой на действителните бюлетини е  17. 
3.2. Броя на недействителните бюлетини е: 0. 
3.3. От действителните бюлетини, общинските съветници са гласували, както 
следва: 
3.3.1. Гласували „ЗА”  -  17 общински съветника; 
3.3.2. Гласували „ПРОТИВ”   0 общински съветника; 
3.3.3. Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”-  0 общински съветника; 

 

След приключване на гласуването и проверка на гласовете, дадени за избор на 
„Председател на Общинския съвет”, Комисията обяви, че Общинският съвет в 
Община Две могили, област Русе, на основание чл. 21, ал. 1, т. 3, предложение 1, във 
връзка с чл. 24, ал. 1 и чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 3, ал. 2, т. 20 във връзка с чл. 9, ал. 1 и ал. 2 от Правилник № 1 за 
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
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взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с вх. № 545 
от 17.10.2016 г., прие 

 

РЕШЕНИЕ 
№ 382 

 

1. Избира със 17 (седемнадесет) гласа „За” Айдън Сабриев Карамехмедов за 
Председател на Общинския съвет в Община Две могили, за срок от една година, считано 
от 01.11.2016 г. до 01.11.2017 г. 

 

Христина Ефтимова – Зам.-председател на Общинския съвет: 
Продължаваме по-нататък с проекто-решенията, които ни се предлагат с 

докладната записка на Байчо Георгиев. Затова, давам думата на г-жа Додева. 
 

Галя Додева – председател на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 
В докладната си записка, Байчо Георгиев предвижда последващо решение, което се 

отнася за избраните двама заместник-председатели на Общинския съвет. Предложил е два 
варианта за решение. 

Втора комисия, излиза с друго предложение за решение, което сме съгласували с 
групите – общински съветници, които са издигнали настоящите заместник-председатели. 
Предлагаме, след като мандатът на председателят започва на 01.11.2016 г., то и мандатът 
на неговите заместници да започва от тази дата. По тази причина, предлагаме: 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 1, т. 24 във 
връзка с чл. 14, ал. 1, т. 4 от Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския 
съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и Докладна 
записка с вх. № 545 от 17.10.2016 г., да приеме следното решение: 

1. Освобождава избраните с Решение № 14 по протокол № 2/24.11.2015 г. 
заместник–председатели на Общинския съвет, считано от 01.11.2016 г., както следва:  

1.1. Христина Димитрова Ефтимова. 
1.2. Айдън Сабриев Карамехмедов. 
 

Христина Ефтимова – Зам.-председател на Общинския съвет: 
Има ли общински съветник, който да не е съгласен с така предложеното проекто-

решение от Втора комисия? 
Няма. 
Който е съгласен, с така направеното предложение за решение, моля да гласува с 

вдигане на ръка. 
Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
Общинският съвет, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 1, т. 24 във 
връзка с чл. 14, ал. 1, т. 4 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация и Докладна записка с вх. № 545 от 17.10.2016 г. със 17 (седемнадесет) 
гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 383 

 

1. Освобождава избраните с Решение № 14 по Протокол № 2/24.11.2015 г. 
заместник–председатели на Общинския съвет, считано от 01.11.2016 г., както следва:  

1.1. Христина Димитрова Ефтимова. 
1.2. Айдън Сабриев Карамехмедов. 
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Христина Ефтимова – Зам.-председател на Общинския съвет: 
Продължаваме с проекто-решенията, които ни се предлагат с докладната записка 

на Байчо Георгиев. Г-жо Додева, имате думата! 
 

Галя Додева – председател на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 
След като приехме решение за освобождаване на избраните двама заместник-

председатели, Втора комисия предлага да приемем ново решение, с което изберем 
заместник-председатели, считано от 01.11.2016 г. Затова предлагаме, Общинският съвет 
на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 1, т. 24 във връзка с чл. 13, ал. 1 от 
Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с вх. № 545 от 
17.10.2016 г., да приеме следното решение: 

1. Избира, за срок от 1 година за заместник – председатели на Общинския съвет, 
считано то 01.11.2016 г., както следва:  

1.1. …………………………………… 
1.2. ……………………………………. 
 

 За целта, г-жо Ефтимова, моля да поканите общинските съветници да направят 
своите предложения за заместник-председател.  

 

Христина Ефтимова – Зам.-председател на Общинския съвет: 
Моля общинските съветници да направите своите предложения за избор на 

заместник-председател. 
1. Светлозар Донев – Общински съветник: 
Предлагам за заместник – председател да бъде избрана г-жа Христина Ефтимова. 
2. Стефан Димитров – Общински съветник: 
Предлагам за заместник – председател да бъде избрана г-н Ивайло Пенев. 
3. Николай Христов – Общински съветник: 
Предлагам за заместник – председател да бъде избрана г-н Мехмед Чолаков. 
4. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 
Аз си правя отвод. 
 

Христина Ефтимова – Зам.-председател на Общинския съвет: 
Преминаваме към гласуване на предложените кандидати за заместник-председател. 
Който е съгласен Христина Ефтимова да бъде избрана за заместник-председател, 

моля да гласува. 
Който е съгласен Ивайло Пенев да бъде избран за заместник-председател, моля да 

гласува. 
 

След проведеното гласуване, обявявам, че Общинският съвет на основание 
чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 3, ал. 1, т. 24 във връзка с чл. 13, ал. 1 от Правилник № 
1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с вх. № 545 
от 17.10.2016 г., със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) 
гласа „Въздържал се”, прие 

 

РЕШЕНИЕ 
№ 384 

 

1. Избира, за срок от 1 година, за заместник – председатели на Общинския съвет, 
считано то 01.11.2016 г., както следва:  

1.1. Христина Димитрова Ефтимова. 
1.2. Ивайло Пенев Иванов. 
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Продължаваме с последващите проекто-решения. Г-жо Додева, имате думата! 
 

Галя Додева – председател на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 
След като избрахме нов председател на Общинския съвет, следва да направим 

промени в постоянните комисии на съвета. Тези промени могат да засегната само 
предишния и новоизбрания председател на Общинския съвет, но могат да се направят и 
други размествания. По тази причина, предлагам: 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 27, ал. 4 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 16 във 
връзка с чл. 39, т. 1 от Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и Докладна 
записка с вх. № 545/17.10.2016 г. да приеме решение: 

1. Избира, считано от 01.11.2016 г., както следва: 
1.1. На мястото на Айдън Сабриев Карамехмедов, като председател на Комисията 

по „Здравеопазване и социални дейности” – Байчо Петров Георгиев. 
1.2. На мястото на Айдън Сабриев Карамехмедов, като член на Комисията по 

„Териториално устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба” 
– Байчо Петров Георгиев. 

 

Христина Ефтимова – Зам.-председател на Общинския съвет: 
Има ли общински съветници, които ще направят други предложения за промяна в 

постоянните комисии? 
Няма. 
Преминаваме към гласуване на предложените промени в постоянните комисии. 
Който е съгласен на мястото на Айдън Сабриев Карамехмедов, като председател на 

Комисията по „Здравеопазване и социални дейности” да бъде избран Байчо Петров 
Георгиев, моля да гласува. 

Който е съгласен на мястото на Айдън Сабриев Карамехмедов, като член на 
Комисията по „Териториално устройство и строителство, местно самоуправление и 
нормативна уредба” да бъде избран Байчо Петров Георгиев, моля да гласува. 

 

След проведеното гласуване, обявявам, че Общинският съвет на основание 
чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 27, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 16 във връзка с чл. 39, т. 1 от Правилник № 1 
за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с вх. № 
545/17.10.2016 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) 
гласа „Въздържал се”, прие  

 

РЕШЕНИЕ 
№ 385 

 

1. Избира, считано от 01.11.2016 г., както следва: 
1.1. На мястото на Айдън Сабриев Карамехмедов, като председател на Комисията 

по „Здравеопазване и социални дейности” – Байчо Петров Георгиев. 
1.2. На мястото на Айдън Сабриев Карамехмедов, като член на Комисията по 

„Териториално устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба” 
– Байчо Петров Георгиев. 

 

Христина Ефтимова – Зам.-председател на Общинския съвет: 
Продължаваме по-нататък. Г-жо Додева, имате думата! 
 

Галя Додева – председател на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 
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След като има избран нов Председател на Общинския съвет, считам за редно той да 
бъде избран за наш представител в Областният съвет за развитие на Област Рус, за делегат 
в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България, 
както и да бъде избран за член  на Местната комисия към Националния компенсационен 
жилищен фонд 

По тази причина, предлагам: 
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 15 във връзка с чл. 27, ал. 3 и ал. 5 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 7 от 
Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация във връзка с чл. 3, ал. 2, т. 2 от Закона 
за областните съвети за развитие, чл. 62, ал. 3, пр. 2 от Правилника за прилагане на Закона 
за регионалното развитие и Докладна записка с вх. № 545/17.10.2016 г. да приеме 
следното решение 

1. Изменя т. 1 от Решение № 15 по Протокол № 2/24.11.2015 г., с което Общинския 
съвет определя свой представител в Областният съвет за развитие на Област Русе, като на 
мястото на Байчо Петров Георгиев избира Айдън Сабриев Карамехмедов, считано от 
01.11.2016 г. 

 

На следващо място: 
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 12, ал. 2 и чл. 27, ал. 1 от 
Устава на Националното сдружение на общините на Република България и Докладна 
записка с вх. № 545/17.10.2016 г. да приеме следното решение: 

1. Изменя Решение № 16 по Протокол № 2/24.11.2015 г., с което се определят 
делегати в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република 
България  като: 

1.1. На мястото на Байчо Петров Георгиев в подт. 1.2 и подт. 2.2., избира Айдън 
Сабриев Карамехмедов, считано от 01.11.2016 г. 
 1.2. На мястото на Айдън Сабриев Карамехмедов в подт. 2.2. избира  Ивайло Пенев 
Иванов, считано от 01.11.2016 г.   
 

И на последно място, но не по-значимост: 
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 и ал. 5 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 16 от 
Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация, чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане 
правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове във връзка с чл. 16 от 
Правилника за прилагане на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни 
жилищноспестовни влогове и Докладна записка с вх. № 545/17.10.2016 г. да приеме 
следното решение 

1. Изменя т. 1 Решение № 35 по Протокол № 3/04.12.2015 г., в която се избира 
състав на Местна комисия към Националния компенсационен жилищен фонд, като на 
мястото на Байчо Петров Георгиев избира  Айдън Сабриев Карамехмедов, считано от 
01.11.2016 г. 
 

Христина Ефтимова – Зам.-председател на Общинския съвет: 
 Колеги, чухте последните три предложения за решения на Втора комисия, които се 
предлагат да приемем, въз основа на докладната записка от Байчо Георгиев. 
 Имате думата за изказвания и предложения по трита проекта за решения. 

Изказвания и предложения по трита проекта за решения не бяха направени. 
 

Христина Ефтимова – Зам.-председател на Общинския съвет: 
След като няма изказвания и предложения по трита проекта за решения, предлагам, 

да ги гласуваме едно по едно. 
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Който е съгласен с първият проект на решение, предложенен от втора комисия, въз 
основа на докладната записка от Байчо Георгиев, моля да гласува с вдигане на ръка. 

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

„Въздържал се”, предложението се приема. 
След проведеното гласуване, обявявам, че Общинският съвет на основание 

чл. 21, ал. 1, т. 15 във връзка с чл. 27, ал. 3 и ал. 5 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 7 от Правилник № 1 за 
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация във връзка с чл. 3, ал. 2, т. 2 от 
Закона за областните съвети за развитие, чл. 62, ал. 3, пр. 2 от Правилника за 
прилагане на Закона за регионалното развитие и Докладна записка с вх. № 
545/17.10.2016 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) 
гласа „Въздържал се”, прие  

 

РЕШЕНИЕ 
№ 386 

 

1. Изменя т. 1 от Решение № 15 по Протокол № 2/24.11.2015 г., с което Общинския 
съвет определя свой представител в Областния съвет за развитие на Област Русе, като на 
мястото на Байчо Петров Георгиев избира Айдън Сабриев Карамехмедов, считано от 
01.11.2016 г. 
 

Христина Ефтимова – Зам.-председател на Общинския съвет: 
Който е съгласен с вторият проект на решение, предложенен от втора комисия, въз 

основа на докладната записка от Байчо Георгиев, моля да гласува с вдигане на ръка. 
Против. 
Въздържали се. 
Няма.  
Със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържал се”, предложението се приема. 
След проведеното гласуване, обявявам, че Общинският съвет на основание 

чл. 21, ал. 1, т. 15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 
във връзка с чл. 12, ал. 2 и чл. 27, ал. 1 от Устава на Националното сдружение на 
общините на Република България и Докладна записка с вх. № 545/17.10.2016 г. със 17 
(седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, 
прие 

 

РЕШЕНИЕ 
№ 387 

 

1. Изменя Решение № 16 по Протокол № 2/24.11.2015 г., с което се определят 
делегати в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република 
България, като: 

1.1. На мястото на Байчо Петров Георгиев в подт. 1.2 и подт. 2.2., избира Айдън 
Сабриев Карамехмедов, считано от 01.11.2016 г. 
 1.2. На мястото на Айдън Сабриев Карамехмедов в подт. 2.2. избира Ивайло Пенев 
Иванов, считано от 01.11.2016 г.  

 

Христина Ефтимова – Зам.-председател на Общинския съвет: 
Който е съгласен с третия проект на решение, предложенен от втора комисия, въз 

основа на докладната записка от Байчо Георгиев, моля да гласува с вдигане на ръка. 
Против. 
Въздържали се. 
Няма.  
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Със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 
„Въздържал се”, предложението се приема. 

След проведеното гласуване, обявявам, че Общинският съвет на основание 
чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 и ал. 5 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 16 от Правилник № 1 за 
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация, чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане 
правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове във връзка с чл. 
16 от Правилника за прилагане на Закона за уреждане правата на граждани с 
многогодишни жилищноспестовни влогове и Докладна записка с вх. № 
545/17.10.2016 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) 
гласа „Въздържал се”, прие 

 

РЕШЕНИЕ 
№ 388 

 

1. Изменя т. 1 от Решение № 35 по Протокол № 3/04.12.2015 г., в която се избира 
състав на Местна комисия към Националния компенсационен жилищен фонд, като на 
мястото на Байчо Петров Георгиев избира Айдън Сабриев Карамехмедов, считано от 
01.11.2016 г. 

 

Седемнадесета точка от дневния ред: 
Изказвания, питания, становища и предложения от граждани. 
1. Николай Христов – Общински съветник: 
На предходното заседание на Общинския съвет зададох въпрос на Кмета на 

Общината, на който получих писмен отговор, но аз бих искал той да го изложи устно, за 
да мога и аз да си задам допълнителните въпроси. 

2. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 
Поставеният от Вас въпрос касаеше сумите, които са събрани под формата на 

различни такси и данъци в Община Две могили за този период и както Вие казахте , ви е 
направило добро впечатление, че събераемостта се е повишила. Въпросът Ви беше каква е 
причината да се стигне до това повишаване. 

От Дирекция „ФСД и управление на собствеността” са изготвили отговор, в който, 
както виждате в таблицата са записани различните видове задължения през отчетните 
периоди какви суми са постъпвали за надценки, недобори, текуща година и т.н. 

Аз считам, че сега не е необходимо да изчитам цялата таблица, но ако има нещо, 
което не ви е ясно може да питате. 

3. Николай Христов – Общински съветник: 
Във втора колона от представената ни таблица в отчетен период 01.01.2016 г. – 

30.06.2016 г. са изписани ДНИ – 73 504 лева; ДПС – 127 780 лева; ТБО – 246 356 лева; 
Патентен данък – 5 664 лева. 

Това облога за 2016 година ли е или са отчети? В сравненията, които давате във 
втората част за 2015 година липсва облога и съответните суми. 

4. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 
Аз няма да задавам въпрос, нито пък ще коментирам оставката на председателя на 

Общинския съвет. Както знаете първото заседание на настоящия Общински съвет беше 
открито от мен и като човек с най-дълъг жизнен опит искам да изкажа своята 
благодарност на г-н Байчо Георгиев. Основната му задача беше той да въведе в ред 
нормативните документи на Общината с националното законодателство. Досега 
направихме много изменения и допълнения на действащите правилници и наредби, 
приехме и нови такива. Г-н Георгиев се справи отлично с поставената му задача, въпреки 
неговата самооценка. Освен това, искам да кажа, че ми направи огромно впечатление, че 
през тази една година всички работихме заедно в името на Общината без да се делим на 
политически партии и коалиции. Такова беше и моето пожелание към него и той успя да 
го изпълни. 
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5. Стефан Димитров – Общински съветник: 
Всички знаете, че на 01 ноември е Денят на народните будители. По този повод на 

31.10.2016 г. от 17.30 часа в салона на Читалището в град Две могили ще се състои 
Концерт-спектакъл „България – това съм АЗ!” Събитието е посветено на Деня на 
народните будители, в програмата ще вземат участия самодейци – вокална група 
„Хризантеми” и танцова школа „Играорци” град Две могили. Като Председател на 
Читалищното настоятелство ви каня да присъствате. 

6. Байчо Георгиев – Общински съветник: 
В интервю Финансовият Министър сподели, че пътя Русе – Велико Търново на 

този етап няма да бъде ремонтиран, тъй като първо ще се завърши магистрала „Хемус”, 
след което ще се мисли по въпроса и за този път. Аз считам това за изключително 
неблагоприятно за нас събитие, поради което предлагам на Кмета на Общината да 
проведем срещи с другите Общини и да създадем една обща политика по този въпрос. 
Интензитета на този път е много голям и е много по-натоварен от другите пътища. 

7. Николай Христов – Общински съветник: 
Аз искам да кажа, че главният път към Кацелово има нужда от нова маркировка. 
8. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 
Много трудно се работи с тези институции. Пътищата, които са от Общинската 

пътна мрежа ги поддържаме колкото можем със собствени сили, но лошото е, че 
пътищата, които са от Републиканската пътна мрежа нямаме право да ги пипаме. По 
отношение за маркировката – това е Републиканска пътна мрежа и ние не можем нищо да 
направим по въпроса. 

9. Димитър Димитров – Общински съветник: 
Аз искам да попитам докъде стигнаха делата с животновъдите за пасищата и 

мерите на територията на нашата Община? Моята информация е, че решението за Острица 
е излязло и хората имат да плащат 40 000 лева. 

10. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 
Това е въпрос, който тепърва ще създава голямо напрежение в Общината. Още с 

встъпването си в длъжност миналата година м. ноември, се сблъсках с този поблем, чрез 
адвокат Вълков. Проблемът е започнал още през 2011 година. Това, което в момента се 
случва е крайно неприятно и най-лошото е че аз като Кмет на тази Община трябва да 
вървя срещу хората вместо да им помагам. На базата на решенията на съда аз трябва да 
търся начини да събирам парите от хората, а аз знам, че тези хора не разполагат с тях. 

Какво се случва към настоящия момент – така или иначе делата са заведени в 
предходния мандат и аз нямам право да прекратявам тези дела, защото аз, освен, че съм 
Кмет на тази община, който трябва да защитава интересите на гражданите, аз съм и 
финансово отговорен към институциите в тази държава. Това са финансови средства, 
които постъпват в Общината, с които се извършват други дейности. 

Какво е състоянието към момента: 
Започвам със село Острица където излезе решението на съда без право на 

обжалване и аз трябва да пристъпя към неговото изпълнение доброволно или чрез ЧСИ. 
Сумата за село Острица от 28 703 лева главница и лихви в размер на 8 775 лева към 
момента или общата сума е 37 478 лева. Тази сума е била разпределена между 29 човека, 
но от тази бройка има хора, които са починали и делата са пренасочени към техните 
наследници и вече хората са 51 на брой. 

Проблемът за жалост е можело да бъде решен, защото такъв проблем е имало и в 
другите общини, но там през 2012 година със заснемането е даден срок за обжалване, 
който не е използван от хората, които са сключили договорите и са имали пълното право 
да го обжалват. 

Към село Чилнов и село Кацелово за този месец има насрочени дела, за село 
Баниска делото е прекратено. Сумите за село Кацелово са 31 013 лева; за село Чилнов е 
34 835 лева и за село Могилино е 8 000 лева. 

11. Румен Драков – Общински съветник: 
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Аз искам да обърна внимание за уличното осветление на ул. „Безименна” – хората 
се оплакват. 

12. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 
Да, имаме идеята там да се направи улично осветление чрез соларни лампи, за да не 

се налага да бъдат прекарвани кабели, защото ще бъде много скъпо. 
13. Айдън Карамехмедов – Общински съветник: 
Аз исам да кажа няколко думи за моя избор. 
Уважаеми г-н Георгиев, искам от мое име, а и от името на всички колеги да Ви 

благодаря за успешната година. През този период успяхте да обедините, да сдружите и да 
превърнете в един добър отбор Общинския съвет, за което много други общински съвети 
биха ни завидяли. През този период аз се учих от Вас, много неща попивах и копирах от 
Вас. Ето защо за мен ще бъде едно огромно предизвикателство да бъда Председател на 
този Общински съвет в следващата година. 

Колеги, благодаря Ви за направения избор и за отговорността, която поемам. 
Вярвам, че всички заедно с общи усилия ще работим за благото и просперитета на 
Община Две могили. 

Уважаеми г-н Кмете, вярвам че бъдещата ни работа с Вас и с общинска 
администрация ще премине в едно разбирателство, взаимно уважение и доверие. 

Уважаеми Колеги, още веднъж искам да Ви благодаря за доверието и да Ви 
пожелая на добър път! 

14. Николай Христов – Общински съветник: 
Разбрах, че се е провело заседание на МИГ-а, имате ли някаква информация какво 

се е случило? 
15. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 
За разлика от Две могили, в много други населени места в България чрез МИГ 

Общините успяха да направят много, както за бизнеса, така и за самите Общини. Вчера 
беше първата пресконференция, на която присъстваха доста широк кръг от хора. Целта е 
колкото се може повече хора да вземат участие в тези МИГ-ове. Хубавото тук е че 
програмните периоди могат да спрат да съществуват, но чрез този МИГ ще може да се 
участва, защото той няма срок. 

Имах известни притеснения, които споделих тук с Вас, но проведох разговори с 
хората от МИГ и ми бе дадена дума, че няма да се случи нищо от това, което ми 
претиснява. От днес нататък всичко, което влиза или излиза от МИГ-а, като документи ще 
минава през Общината, за да може да се следи дали всичко е така, както трябва. 
  

Христина Ефтимова – Зам.-председател на Общинския съвет: 
Поради изчерпване на дневния ред, закривам деветнадесетото заседание на 

новоизбрания VІI – ми Общински съвет в Община Две могили.  
 

Протоколът е изготвен на 03.11.2016 г. и отпечатан в 3 екз. 
Екз. № 1 – към Папка № …… 
Екз. № 2 – за Кмет на Община.  
Екз. № 3 – за Областен управител. 
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          Председател на Общински съвет – Две могили:  
     

 
_________________ (Айдън Сабриев Карамехмедов) 


