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

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

Екз. № 1 
 

П Р О Т О К О Л 
 

№ 6 
 

Днес, 29 януари 2016 година, в 9.00 часа, в сградата на Община Две могили, в 
конферентната зала, започна шестото заседание на VІI – мия Общински съвет – Две могили. 

Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет:  
На 6-тото редовно заседание на Общинския съвет в Община Две могили, от общо 17 

(седемнадесет) общински съветника, присъстват 17 (седемнадесет).  
 Обяви, че заседанието на Общинския съвет е редовно и може да взема решения. 

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

  

Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет:  
Колеги, проекта за дневен ред на настоящото редовно заседание ви е раздаден 

предварително. 
Преди да ви дам думата по него, искам да ви съобщя, че след насрочване на дневния 

ред, в деловодството на Общинския съвет постъпи една докладна записка, която с оглед 
характера си следва да бъде разгледана извънредно днес, а именно: Докладна записка от 
Божидар Борисов с вх. № 67/28.01.2016 г., относно: Сключване споразумение за 
сътрудничество с Община Адунаци Копъчени, окръг Гюргево, Република Румъния. 
Предлагам тя да бъде включена в дневния ред на настоящото редовно заседание под т. 40, а 
т. 40 да стане съответно т. 41. 

 

Имате ли Вие други предложения за изменение или допълнение на дневния ред? 
Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Уважаеми г-н Председател, аз искам да си оттегля няколко от входираните докладни 
записки. Това са докладни записки отнасящи се до промяната на собствеността на 
читалищата. Причините за това са, че информацията, която получих и която е много важна я 
получих, след като докладните записки вече бяха внесени. Това е, че сградите на 
читалищата, които предстои да бъдат модернизирани трябва да бъдат само читалища, а в 
някои от нашите се помещават и кметства и поща и т.н. Това са читалищата в село Помен и 
село Острица. 

На второ място – новият програмен период предвижда изпълнението само на два 
проекта едновременно. Това означава, че ако започнем с читалищата, то 4 години целия 
мандат ще трябва да правим само читалища, без нищо друго, а ние имаме все пак и други 
приоритети. 

Докладните записки, които искам да оттегля са: 
1. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 23/13.01.2016 г., относно: 

Кандидатстване на Народно читалище „Отец Паисий - 1912” село Острица, община Две 
могили, област Русе пред Държавен фонд „Земеделие” с проект по Мярка 7 „Основни услуги 
и обновяване на селата в селските райони”, Подмярка 7. 2 „Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, 
включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия”  на 
ПРСР 2014 – 2020. 
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2. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 24/13.01.2016 г., относно: 
Кандидатстване на Народно читалище „Зора - 1930” село Помен, община Две могили, област 
Русе пред Държавен фонд „Земеделие” с проект по Мярка 7 „Основни услуги и обновяване 
на селата в селските райони”, по подмярка 7. 2. „Инвестиции в създаването, подобряването 
или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително 
инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия, на ПРСР 2014 – 
2020. 

3. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 49/19.01.2016 г., относно: 
Кандидатстване на Народно читалище „Н. Й. Вапцаров - 1902” село Кацелово, община Две 
могили, област Русе пред Държавен фонд „Земеделие” с проект по Мярка 7 „Основни услуги 
и обновяване на селата в селските райони”, по подмярка 7. 2. „Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, 
включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия, на 
ПРСР 2014 – 2020. 

4. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 54/20.01.2016 г., относно: 
Кандидатстване на Народно читалище „Селско събуждане - 1899” село Могилино, община 
Две могили, област Русе пред Държавен фонд „Земеделие” с проект по Мярка 7 „Основни 
услуги и обновяване на селата в селските райони”, по подмярка 7. 2. „Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и 
спестяване на енергия, на ПРСР 2014 – 2020. 

Тези читалища не означава, че няма да бъдат ремонтирани. Могат да се използват 
средства по линия на Местната инициативна група, ще търсим и други начини. 

Искам да оттегля и още една докладна записка, а именно: Докладна записка от 
Божидар Борисов с вх. № 18/12.01.2016 г., относно: Мерки по отношение на изкуствени 
неравности в община Две могили, които не отговарят на изискванията, съгласно Наредба № 
РД 02-20-10/05.07.2012 г. за условията за изграждане или монтиране върху платното за 
движение на изкуствени неравности и на други средства за ограничаване на скоростта на 
движение и изискванията към тях. Става въпрос за „легналите полицаи”, но се оказа, че не е 
необходимо да се извършва след решение на Общинския съвет. 

1. Ивайло Пенев – Общински съветник: 

Ако Вие сега оттеглите докладните записки за читалищата, то на следващото 
заседание Кметовете по населените места имат правото да ги внесат отново, а така само ще 
се забавят нещата. 

2. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Първоначално читалището в село Острица беше първото, което изяви желание за 
внасянето на такава докладна записка. След това всички читалища като чуха, поискаха и те 
да им се внесе докладна записка за промяна на собствеността без да са им ясни тези основни 
правила. С оттеглянето на докладните записки аз искам да дам възможността на 
читалищните настоятелства сами да кандидатстват и сами да поемат инициативата. 

 

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

Който е съгласен с така предложения проект за дневен ред, в който т. 16, т. 21, т. 22, т. 
25 и т. 26 да отпадат и съответно, бъде включена за разглеждане Докладна записка с вх. № 
67/28.01.2016 г., да стане дневен ред на настоящото редовно заседание на Общинския съвет, 
моля да гласува с вдигане на ръка? 

Против. 
Въздържали се. 
 

При последвалото гласуване, Общинският съвет със 17 (седемнадесет) гласа 

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



 

 3

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
 

1. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 5/11.01.2016 г., относно: Отчет за 
дейността на „Домашния социален патронаж” през 2015 г. 

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

2. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 6/11.01.2016 г., относно: Отчет за 
изпълнение на решенията на Общинския съвет за второто шестмесечие на 2015 г. 

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

3. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 7/11.01.2016 г., относно: Отчет за 
работата на общинската администрация по административното обслужване на физическите и 
юридическите лица през 2015 г. 

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

4. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 8/11.01.2016 г., относно: 
Промени по бюджета на Община Две могили към 31.12.2015 г., актуализация на плана за 
капиталовите разходи за 2015 година и актуализация на Индикативен годишен разчет за 
сметките за средствата от Европейския съюз за 2015 г. 

Докладва: Севгюл Юмерова – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
5. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 59/21.01.2016 г., относно: 

Приемане на Общинска стратегия за управлението на общинската собственост в Община Две 
могили за мандат 2015-2019 г. 

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

6. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 9/11.01.2016 г., относно: 
Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 
2016 г. 

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

                        Мехмед Чолаков – Председател на Комисията по „Земеделие, 
животновъдство и гори”. 

7. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 10/11.01.2016 г., относно: 
Приемане Бюджета на Община Две могили за 2016 г. 

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

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

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

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

                        Мехмед Чолаков – Председател на Комисията по „Земеделие, 
животновъдство и гори”. 

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

8. Докладна записка от Красимира Русинова с вх. № 12/12.01.2016 г., относно: 
Отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на 
малолетни и непълнолетни в град Две могили за 2015 г. 
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Докладва: Румен Драков – Член на Комисията по „Образование, култура 
вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

9. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 13/12.01.2016 г., относно: 
Допълнение на „План за развитие на Община Две могили 2014-2020 г.” 

Докладва: Георги Георгиев – Секретар на Комисията по „Териториално устройство 
и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

10. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 14/12.01.2016 г., относно: 
Допълнение на „План за развитие на Община Две могили 2014-2020 г.” 

Докладва: Георги Георгиев – Секретар на Комисията по „Териториално устройство 
и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

11. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 15/12.01.2016 г., относно: 
Допълнение на „План за развитие на Община Две могили 2014-2020 г.” 

Докладва: Георги Георгиев – Секретар на Комисията по „Териториално устройство 
и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

12. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 16/12.01.2016 г., относно: 
Допълнение на „План за развитие на Община Две могили 2014-2020 г.” 

Докладва: Георги Георгиев – Секретар на Комисията по „Териториално устройство 
и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

13. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 43/19.01.2016 г., относно: 
Допълнение на „План за развитие на Община Две могили 2014-2020 г.” 

Докладва: Георги Георгиев – Секретар на Комисията по „Териториално устройство 
и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

14. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 53/20.01.2016 г., относно: 
Допълнение на „План за развитие на Община Две могили 2014-2020 г.” 

Докладва: Георги Георгиев – Секретар на Комисията по „Териториално устройство 
и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

15. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 17/12.01.2016 г., относно: 
Закрила на деца с изявени дарби на територията на Община Две могили за 2015 г. 

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

16. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 19/12.01.2016 г., относно: Отчет 
за дейността на общинска администрация Две могили по изпълнението на Плана за младежта 
2015 г. 

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

17. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 20/12.01.2016 г., относно: 

Приемане на Общински план за младежта за 2016 г. 
Докладва: Светлана Цветанова – Член на Комисията по „Образование, култура 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 
18. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 21/12.01.2016 г., относно: 

Спортен календар за 2016 г. на Община Две могили. 
Докладва: Мехмед Мехмедов – Член на Комисията по „Образование, култура 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 
19. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 22/13.01.2016 г., относно: 

Отписване на вземане от счетоводните книги на Община Две могили. 
Докладва: Николай Христов – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
20. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 47/19.01.2016 г., относно: 

Кандидатстване на Народно читалище „Светлина - 1927” село Чилнов, община Две могили, 
област Русе пред Държавен фонд „Земеделие” с проект по Мярка 7 „Основни услуги и 
обновяване на селата в селските райони”, по подмярка 7. 2. „Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, 
включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия, на 
ПРСР 2014 – 2020. 
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Докладва: Румен Марков – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
                    Мехмед Мехмедов – Секретар на Комисията по „Предотвратяване и 

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

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

21. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 48/19.01.2016 г., относно: 
Кандидатстване на Народно читалище „Пробуда - 1927” село Батишница, община Две 
могили, област Русе пред Държавен фонд „Земеделие” с проект по Мярка 7 „Основни услуги 
и обновяване на селата в селските райони”, по подмярка 7. 2. „Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, 
включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия, на 
ПРСР 2014 – 2020. 

Докладва: Румен Марков – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
                    Мехмед Мехмедов – Секретар на Комисията по „Предотвратяване и 

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

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

22. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 46/19.01.2016 г., относно: 
Кандидатстване на Община Две могили пред Държавен фонд „Земеделие” с проект по мярка 
7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, подмярка 7.2. „Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и 
спестяване на енергия” на ПРСР 2014-2020 г. 

Докладва: Мехмед Чолаков – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
23. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 41/18.01.2016 г., относно: 

Използване на средствата внасяни от общините като целеви разходи, възстановени в 
резултат на верификация от страна на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна 
среда”, за обезпечаване на разходите за държавни такси и адвокатски хонорари.  

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

24. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 42/18.01.2016 г., относно: 
Определяне на членове на общото събрание на Регионално сдружение за управление на 
отпадъците „Янтра – Лом 2008”. 

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

25. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 44/19.01.2016 г., относно: 
Използване на натрупаните до края на 2015 г. отчисления по чл. 64 от ЗУО, в размер на 
354 204 лв. за доизграждане на Регионалната система за управление на отпадъците. 

Докладва: Румен Марков – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
26. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 45/19.01.2016 г., относно: 

Подаване на Заявление от Община Бяла за кандидатстване пред ПУДООС за отпускане на 
БФП за доизграждане на РСУО. 

Докладва: Мехмед Чолаков – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
27. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 28/14.01.2016 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Антония Димитрова Димитрова, живееща в 
град Две могили за раждане на второ дете – Аичел Илханова Илмиева. 

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

          Севгюл Юмерова – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
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28. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 29/14.01.2016 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Румяна Маринова Георгиева, живееща в село 
Баниска за раждане на трето дете – Силвия Румянова Маринова. 

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

          Севгюл Юмерова – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
29. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 30/14.01.2016 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Ваня Първанова Севастакиева, живееща в 
село Каран Връбовка, на улица „Света Марина” № 11. 

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

30. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 31/14.01.2016 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Наим Ахмед Юсни, живеещ в град Две 
могили, на улица „Генерал Радецки” № 7. 

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

31. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 32/14.01.2016 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Димитринка Василева Йорданова, живееща в 
град Две могили, на улица „Мизия” № 8. 

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

32. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 33/14.01.2016 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Гюлюмсер Билялова Младенова, живееща в 
село Кацелово, на улица „Васил Левски” № 9. 

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

33. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 50/20.01.2016 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Дяко Найчев Балов, живеещ в град Две 
могили, на улица „Гълъбец Планина” № 4. 

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

34. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 51/20.01.2016 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Христина Петрова Димитрова, живееща в 
град Две могили, на улица „Оборище” № 4. 

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

35. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 67/28.01.2016 г., относно: 
Сключване споразумение за сътрудничество с Община Адунаци Копъчени, окръг Гюргево, 
Република Румъния. 

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

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

Първа точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 5/11.01.2016 г., относно: Отчет за 
дейността на „Домашния социален патронаж” през 2015 г. 

По нея докладва: 

1. Христина Ефтимова – Член на Комисията по „Здравеопазване и социални 
дейности”: 
 Всяка година приемаме такъв отчет. Към края на 2015 г. социалната услуга „Домашен 
социален патронаж” се предоставя на 204 потребители и обхваща всички населени места на 
територията на Общината. На заседанието на комисията решихме да направим предложение 
да се направи така, че да няма желаещи, на които се отказва предоставянето на услугата, тъй 
като има възможност да бъдат включени още потребители. Проблемът е с извозването на 
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храната, тъй като автомобилите са доста остарели, но аз съм убедена, че до края на мандата 
това ръководство ще успее да закупи нов автомобил, който да обслужва тази дейност. 
Становището на комисията е предложеният ни отчет да бъде приет. 

Разисквания по първа точка нямаше. 

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

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

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

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация и Докладна записка с вх. № 5 от 11.01.2016 г. със 17 (седемнадесет) гласа 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 68 
  

1. Приема за сведение Отчет за дейността на „Домашния социален патронаж” през 
2015 г. 

Приложение: Отчет за дейността на „Домашния социален патронаж” през 2015 г. 
 

Втора точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 6/11.01.2016 г., относно: Отчет за 
изпълнение на решенията на Общинския съвет за второто шестмесечие на 2015 г. 

По нея докладва: 

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

Всяка година периодично в Общинския съвет се внася отчет за изпълнение на взетите 
от нас решения. Настоящия отчет е за периода 01.07.2015 г. до 31.12.2015 г. и обхваща 
решения, които са взети и от предходния мандат. Описани са общо 90 решения, като 70 от 
тях са изпълнени. Последните две решения в отчета също са изпълнени, но е записано, че не 
са, тъй като са изпълнени след това, а към момента на изготвяне на отчета – не. 16 от взетите 
решения са в процес на изпълнение; 2 все още не са изпълнени и 2 решения са отменени от 
нас. Становището на комисията е представеният ни отчет да бъде приет. 

Разисквания по втора точка нямаше. 

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

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

администрация, чл. 3, ал. 2, т. 25 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. № 6 от 11.01.2016 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 69 
  

1. Приема за сведение Отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет за 
второто шестмесечие на 2015 г. 

Приложение: Отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет за второто 
шестмесечие на 2015 г. 

 

Трета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 7/11.01.2016 г., относно: Отчет за 
работата на общинската администрация по административното обслужване на физическите и 
юридическите лица през 2015 г. 

По нея докладва:  

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

Представеният ни Отчет за работата на общинската администрация по 
административното обслужване на физическите и юридическите лица е за периода 
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01.01.2015 г. - 31.12.2015 г. За този период от Центъра за услуги и информация на 
гражданите и административните звена за услуги в община Две могили са предоставени 
общо 6 930 услуги на физически и юридически лица, а именно: Административни услуги по 
гражданска регистрация – 2 451 бр.; Нотариални заверки – 1 911 бр.; Административни 
услуги „Общинска собственост” – 125 бр.; Административно-технически услуги 
„Устройство на територията” – 1 147 бр.; Административни услуги „Селско стопанство” – 21 
бр.; Административни услуги „Търговия, туризъм, транспорт” – 21 бр.; Административни 
услуги „Екология, транспорт и интеграция на малцинства” – 6 бр.; Административни услуги 
„Социални дейности” – 23 бр.; Административни услуги „Местни данъци и такси” – 1 225 
бр. 

Общата стойност на събраните административни такси и цени съгласно Наредба № 5 
на Обински съвет Две могили за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услугите, предоставяни на физически и юридически лица за представения периода е в 
размер на 56 541 лева, като събраните такси и цени за административно-технически услуги 

са в размер на 16 240 лева. В сравнение с 2014 година стойността на събраните такси и цени 
от потребителите  на услуги е увеличена с 9 588 лева. Към настоящия момент не се 
предвижда увеличаване размера на административните такси и цени на услугите за 
физическите лица и бизнеса. 

Общо за 2015 г. в ЦУИГ са регистрирани 5 518 броя входящо-изходящи преписки и 
няма просрочени отговори. Може да се каже, че през административните гишета са 
преминали над 30 000 граждани, при средно време за изчакване 5 min. По традиция най-
много са за плащане на местни данъци и такси – 16 206 броя, като тук средния период на 
изчакване е малко над 6 min, а приемането на данъчни декларации отнема средно по 10 min 
на клиент. Центърът за услуги работи от 8.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 17.00 часа и до 
момента няма предявено искане от потребителите на услугите за работни часове в почивните 
дни. 

Запазва се тенденцията гражданите да осъществяват непосредствен и пряк контакт с 
кмета на общината в приемните часове – всеки вторник от 9.00 до 12.00 часа, дори и без 
предварително записване. За отчетния период са приети, изслушани и консултирани всички 
граждани, пожелали да се срещнат в приемната на кмета на общината, както и по телефон. 
Продължава да се прилага практиката при съществуваща възможност да се решават казусите 
на момента, чрез съдействие на други институции, без излишно обременяване с 
документация и без забавяне. По този начин не се бюрократизира институцията и се постига 
по-бързо и ефективно решаване на случаите. 

Броят на постъпилите сигнали и жалби през 2015 г. е сравнително малък, като в 
зависимост от типа и проблема са разпределени, както следва: Жалби от битов характер – 8 
броя; Сигнали, свързани със сметосъбирането - 5 броя; Постъпили жалби за бездомни и 
скитащи кучета – 6 броя; Сигнали срещу актове за установяване на публични вземания – 8 
броя; Други – 11 броя. 

Всички преписки към момента са приключени с изпратен отговор на лицето, подало 
сигнала. Оставени без разглеждане са анонимните сигнали и жалби. Продължават да 
постъпват жалби и сигнали, касаещи междусъседски отношения, навлизане в частна 
собственост, както и бездомни и скитащи кучета, но все пак наличието на такива следва да 
заостри вниманието ни, преди проблемът и в нашата община да е станал значим. 

И през изминалата 2015 г. Община Две могили в качеството си на възложител на 
обществени поръчки проведе процедури по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), 
в съответствие с принципите на публичност, прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, 
равнопоставеност и недопускане на дискриминация. 

Изготвянето на документациите за участие и провеждането на процедурите за 
обществени поръчки бе съобразено с настъпилите изменения в нормативната уредба през 
2015 г. В съответствие със Закона за обществени поръчки за периода 01.01.2015 г. - 
31.12.2015 г. са възложени обществени поръчки и проведени следните процедури: Открита 
процедура на основание чл. 16, ал. 4 от ЗОП – 2 бр.; Публични покани на основание чл. 14, 
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ал. 4 от ЗОП по реда на Глава Осма „А” от ЗОП – 8 бр.; Директно договаряне без провеждане 
на процедура по реда на чл. 14, ал. 5 от ЗОП – 46 бр. 

По проект "Общинска администрация Две могили - в услуга на гражданите”, 
Приоритетна ос ІI „Управление на човешките ресурси”, осъществяван с финансовата 
подкрепа на ОПАК през 2015 год. са проведени 2 обучения на тема „Лична ефективност” и 
„Комуникативни и презентативни умения”, на които са присъствали общо 68 служители от 
общинската и кметска администрация. Смисълът на модулните обучения е, както въвеждане 
на служителите в специфичните принципи и практика на административната дейност, така и 
последващо усъвършенстване на професионалните умения, квалификация и резултатност 
при изпълнение на служебните задължения на всички нива. 

Чрез ефективното прилагане на Наредбата за условията и реда за оценяване 
изпълнението на служителите в държавната администрация, идентифицираме потребностите 
от обучение на служителите. Целта е постигане на съответствие между необходимостта от 
обучение и практическото прилагане на резултатите от него. 

Извършена е актуализация на вътрешни нормативни документи, имащи за цел да 
улеснят работата на служителите, да разпишат работните процеси и да се подобри 
административното обслужване.  

По отношение повишаване качеството на административното обслужване усилията на 
общинското ръководство продължават да са насочени и към организиране, опазване, научно-
техническа обработка на архивните документи. В общинския архив ежегодно, до м. април се 
приемат документите, създадени от дейността на общинската администрация, където се 
регистрират, съхраняват и предоставят за използване по определен ред. Извършва се 
експертиза по ценността на документите, като ценните се предават в Държавен архив гр. 
Русе. Архивът на община Две могили е на ниво по отношение на организация, 
компетентност и спазване разпоредбите на Закона за Националния архивен фонд. Извършва 
се ежегодна проверка на организацията на работата с архивните документи, тяхното 
съхраняване, използване и опазване в общинските и кметски архивни помещения. 

При Комплексното административно обслужване административната услуга се 
извършва, без да е необходимо заявителят да предоставя информация или доказателствени 
средства, за които са налице данни, събирани или създавани в община Две могили. Във 
връзка с прекратяването на практиката общината да изисква документи и данни, издавани 
или налични в администрацията се наложи да направим анализ на работните процеси и 
възможностите за тяхното оптимизиране по предоставяне на комплексни административни 
услуги. 

По време на първия етап 2014 – 2015 г. се постави началото на КАО с въвеждането на 
определен брой административни услуги ГРАО, чийто образци са достъпни за гражданите в 
ЦУИГ. След заплатена такса на услугата – по банков път или в брой в ЦУИГ, на първия етап 
от въвеждането на комплексното административно обслужване съответната 
административна услуга (издаването на удостоверение), гражданите могат да получат на 
точно посочен от тях адрес, чрез лицензиран пощенски оператор, като разходите по 
доставката се заплащат чрез наложен платеж за сметка на заявителя, а ако това изрично не е 
заявено в подаденото заявление, искане и др., заявената административна услуга се получава 
в ЦУИГ. 

С въвеждането на I етап на комплексното административно обслужване се цели за 
част от административните услуги извършвани от общинската администрация, да се даде 
възможност на гражданите за заявяване, плащане и получаване, без да е необходимо 
присъствието за заявителя на услугата в сградата на общината. Изпълнението дава 
възможност на първо време предоставените комплексни услуги да се заявяват от гражданите 
от всяко място на страната и по всяко време, без да е необходимо физическото им 
присъствие в ЦУИГ, а резултатът да бъде получен по куриер. 

Поддържане на високо ниво на прозрачност в действията на общинската 
администрация чрез информиране за решенията и действията й в „реално време” се постига 
основно чрез Интернет страницата на Общината, чрез местните и регионални медии, 
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брошури и информационното табло на партера в сградата на общината в Центъра за услуги и 
информация на гражданите. 

По отношение повишаване качеството на административното обслужване усилията са 
насочени към търсене на възможности да се облекчат част от процедурите по предоставяне 
на административни услуги на гражданите и бизнеса, за което има разработени нови 
стандарти за административното обслужване. 

Становището на комисията е представеният ни отчет за работата на общинската 
администрация по административното обслужване на физическите и юридическите лица 
през 2015 г. да бъде приет. 

Разисквания по трета точка нямаше. 

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

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

администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 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. № 7 от 11.01.2016 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 70 
  

1. Приема представения Отчет за работата на общинската администрация по 
административното обслужване на физическите и юридическите лица през 2015 г., като дава 
положителна оценка на работата на общинската администрация по административното 
обслужване на физически и юридически лица за 2015 г. 

Приложение: Отчет за работата на общинската администрация по 
административното обслужване на физическите и юридическите лица през 2015 г. 

 

Четвърта точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 8/11.01.2016 г., относно: Промени 
по бюджета на Община Две могили към 31.12.2015 г., актуализация на плана за капиталовите 
разходи за 2015 година и актуализация на Индикативен годишен разчет за сметките за 
средствата от Европейския съюз за 2015 г. 

По нея докладва:  

1. Севгюл Юмерова – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
Комисията по „Бюджет и финанси” разгледа на свое заседание настоящата докладна 

записка, относно промени по бюджета на Община Две могили към 31.12.2015 г., 
актуализация на плана за капиталовите разходи за 2015 година и актуализация на 
Индикативен годишен разчет за сметките за средствата от Европейския съюз за 2015 г. Тя се 
внася във връзка с постъпили докладни записки в края на 2015 година от всички 
второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, които предлагат промени по бюджетите 
си за 2015 година. Направен е и анализ на приходната и разходната част на бюджета на 
общината към 31.12.2015 г. Данъчните приходи се увеличават с 9 лева. Намаляват се 
неданъчните приходи с 412 756 лева, като най-голямо неизпълнение има в приходите от 
продажби на нефинансови активи; намалява се с 18 601 лева, сумата от възстановени заеми 
по Оперативни програми, поради забавяне на верифицираните разходи по Проект „Нови 
възможности за грижа”; намалява се предоставения трансфер от бюджета към 
извънбюджетни сметки и фондове с /минус/ -770 лева; прекласифицира се и получения 
трансфер от МТСП за предоставяне на услугата „Личен асистент” от разход по бюджетите на 
общините, като разход по ОП „Развитие на човешките ресурси” – сумата от 55 033 лева се 
прехвърли като приход и разход по извънбюджетната сметка; намалява се вноската към 
Регионалната инспекция по околната среда и водите Русе по Закона за управление на 
отпадъците с 3 321 лева. Разходната част се променя с преструктуриране на разходите в 
почти всички дейности, като се намалява с 482 290 лева. Капиталовата програма се променя 
с отпадането на някои обекти, поради липса на финансов ресурс за нейното изпълнение. В 
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началото на 2016 г. се е получило писмо от Министерство на финансите, с което се 
информират общините за промени в нормативната уредба във връзка с предоставени 
средства по Проект „Личен асистент” и получените трансфери се отнасят по 
извънбюджетните сметки на общините. Промяната се отразява  в Актуализирания 
Индикативен годишен разчет за сметките за средствата от Европейския съюз за 2015 г. 
Становището на комисията е предложеният ни проект на решение да бъде приет. 

Разисквания по четвърта точка нямаше. 

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

т. 6 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната 

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

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, чл. 124, ал. 2 от Закона за публичните финанси, чл. 39, ал.1 от Наредба 

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

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

Община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 8 от 11.01.2016 г. със 17 

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

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 71 
 

1. Променя бюджета на община Две могили към 31.12.2015 г. в приходната и 
разходната част по дейности и параграфи, съгласно Приложение 1. 
 2. Приема актуализирания план за капиталовите разходи, финансирани с целева 
субсидия от Републиканския бюджет и от собствени средства на община Две могили за 2015 
г., съгласно Приложение 2. 

3. Приема актуализиран Индикативен годишен разчет за сметките за средствата от 
европейския съюз за 2015 г, съгласно Приложение 3. 

4. Общинският съвет упълномощава Кмета на Община Две могили да предприеме 
необходимите действия за актуализиране плана на капиталовите разходи към 31.12.2015 г., 
актуализиране на Индикативен годишен разчет за сметките за средствата от европейския 
съюз за 2015 г. и промени по бюджета в приходната и разходната част по мероприятия и 
параграфи към 31.12.2015 г. 
 

Пета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 59/21.01.2016 г., относно: Приемане 
на Общинска стратегия за управлението на общинската собственост в Община Две могили за 
мандат 2015-2019 г. 

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 две свои заседания настоящата докладна записка. Тя касае 
приемането на Общинска стратегия за управлението на общинската собственост в Общината 
за мандат 2015 – 2019 година. Стратегията се изотвя съгласно чл. 8, ал. 8 от Закона за 
общинската собственост. Стратегията за управлението на общинската собственост на 
Община Две могили е разработена в съответствие с изискванията на Закона за общинската 
собственост на базата на анализ на състоянието по управлението и разпореждането с 
общинска собственост. Основните цели при управлението на общинската собственост, 
определени в разработената стратегия са в съответствие с главната стратегическа цел и 
приоритетите на Общинския план за развитие на Община Две могили за периода 2014 - 2020 
година. Становището на комисията е стратегията да бъде приета. 

Разисквания по пета точка нямаше. 

По пета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 

и ал. 2 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 



 

 12

администрация, чл. 8, ал. 8 от Закона за общинската собственост, чл. 4, ал. 1 от Наредба 

№ 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска 

собственост в Община Две могили, област Русе, чл. 3, ал. 2, т. 10 от Правилник № 1 за 

организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието 

му с общинската администрация и Докладна записка с вх. № 59 от 21.01.2016 г. с 16 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 72 
  

1. Приема Общинска стратегия за управлението на общинската собственост в Община 
Две могили за мандат 2015 - 2019 година. 
  2. Упълномощава Кмета на Община Две могили, да предприеме необходимите 
действия за изпълнение решението на Общинския съвет. 

Приложение: Общинска стратегия за управлението на общинската собственост в 
Община Две могили за мандат 2015 - 2019 година. 
 

Шеста точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 9/11.01.2016 г., относно: Приемане 
на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016 г. 

По нея докладва: 

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

Съгласно чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост и в изпълнение на 
Стратегията за управление на общинската собственост, Общинският съвет приема годишна 
програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост. Програмата 
следва да бъде приета най-късно до приемане на бюджета на общината за съответната 
година. Прогнозните приходи за 2016 година са от концесии – 15 000 лева; от наем на 
общински жилища – 4 000 лева; най-голямото перо е от наем на земеделски земи, пасища и 
проектни пътища – 400 000 лева. Самата програма е доста подробна, разбита е по населени 
места. Становището на комисията е да бъде приета. 

2. Мехмед Чолаков – Председател на Комисията по „Земеделие, животновъдство и 
гори”: 

Комисията по „Земеделие, животновъдство и гори” също разгледа на свое заседание 
предложената ни за приемане Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска 
собственост за 2016 г. Становището на комисията е програмата да бъде приета. 

В разискванията по шеста точка участие взеха: 

1. Светлозар Донев – Общински съветник: 

Аз искам да обърна внимание на онези училища, които останаха празни след 
оптимизация на училищната мрежа. Имам преки наблюдения за две такива училища – в село 
Батишница и село Кацелово. Много е трудно на кметовете по населените места да осигурят 
само охрана на тези сгради. През предходния мандат имаше проявен интерес за училището в 
село Батишница, но поради какви причини не се случиха нещата, аз не мога да кажа, защото 
не съм запознат. Сега като гледам Програмата за управление на общинската собственост тези 
училища ги няма. Необходимо е този сграден фонд по населените места да бъде по някакъв 
начин използван, защото така само се разрушава. 

2. Николай Христов – Общински съветник: 

Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016 г. е 
важна част при приемането на бюджета за 2016 година. На мен ми прави впечатление, че в 
справката т. 11 – продажба на имоти общинска собственост е записана сума в размер на 
216 500 лева, която по-късно в т. 2 на прогнозния списък за имоти общинска собственост 
предвидени за разпореждане през 2016 година под т. 14 - с. Батишница Дворно място и 
бивша „Училищна сграда” 90 000 лева; т. 15 – с. Бъзовец Дворно място и бивша „Училищна 
сграда” 70 000 лева; в т. 7 – с. Пепелина – 50 000 лева. Въпросът ми е има ли конкретни 
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инвеститори, които проявяват интерес към тези имоти или те само са заложени, за да се 
върже приходната част на бюджета. 

3. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Благодаря за въпроса г-н Христов. Още в началото на мандата обиколих всички 
училища и имам добра представа за всяко едно от тях. Прави добро впечатление училището 
в село Помен и аз искам да изкажа своите благодарности към моята колежка. Тя се е 
постарала, въпреки, че това училище е закрито да бъде поддържано и е направила една много 
хубава изложба вътре с националните носии и с традициите, които са характерни за село 
Помен. Тези сгради трябва да им се отдаде заслуженото, защото те са като архитектурни 
паметници и трябва да се поддържат. Наистина финансовите средства са крайно 
недостатъчни за поддръжката на сградния фонд, но с моя екип правим всичко възможно – 
вървят различни програми, ще бъдат назначени хора за поддръжката на училищните сгради и 
на училищните дворове. 

По отношение на въпроса Ви, г-н Христов за тези двете училища, които предвиждаме 
– наистина има проявен интерес първо в село Бъзовец. С колегата Георги Малев дори имаме 
организирана среща с хората, които проявяват интерес към закупуването на тези сгради.  

Това, което е заложено в програмата ние го залагаме реално, а не да надуваме 
бюджета, за да може да го вържем. По нататък ще видите, че доста финансови средства са 
намалени спрямо 2015 година. 

След приключване на разискванията по шеста точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 10 от Правилник № 

1 за организация и дейността на Общински съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, чл. 8, ал. 9 от Закона за 

общинската собственост, чл. 4, ал. 2 от Наредба № 7 за реда за придобиване, управление 

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

Русе и Докладна записка с вх. № 9/11.01.2016 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 73 
  

1. Приема Годишна Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска 
собственост за 2016 г. 

2. Упълномощава Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите 
действия 
 

Седма точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 10/11.01.2016 г., относно: Приемане 
Бюджета на Община Две могили за 2016 г. 

Първо по нея бе дадена думата на Кмета на Общината – г-н Божидар Борисов. 

Благодаря за дадената ми дума г-н Георгиев.  
От позицията, която заемам за първи път ми се отдава възможността да защитавам 

бюджет. Бил съм на високи позиции в Министерството на отбраната, но не ми се е налагало 
да определям бюджет. 

Наистина, че това е много сериозен въпрос и трябва да се обследва всичко, да се види 
какво е финансовото състояние на Общината, за да може да се вкара всичко в рамките. 

По този повод бих искал да спомена няколко определени факта: 
Първо – към 31.12.2015 година Община Две могили по линия на ОЛАФ е определена 

да върне 116 000 евро по проект, който е осъществен през по-предния мандат. Не съм 
запознат в детайли, но факта е, че Общината трябва да връща пари. В този проект ние сме 
били водеща Община съвместно с Румъния. Санкцията от страна на Румъния също ние ще 
трябва да я заплатим. В момента сме в процес на изследване на проблема, тъй като ако се 
наложи да връщаме цялата сума средствата ще са над 400 000 лева. 
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Второ – към 29.05.2015 година по проект изпълняван на територията на Община Две 
могили за т.нар. Воден цикъл включващ канализация и подмяна на водопровод. Поради 
разминаване в методиката по ЗОП също е наложена санкция на Община Две могили в размер 
на 433 000 лева, но това не е по наша вина. 

Освен всичко това има и неразплатени сметки към различни фирми – говорим за тези, 
които доставят храна за обществено хранене, строителни фирми, снегоринчетата, които са 
купувани и т.н. Сумата там вече е 401 000 лева. Всичко това като се сумира грубо излиза 
около 1 200 000 лева. 

Тук е мястото, на което искам да кажа и че бяха проведени събрания по линия на 
футбола. Оказва се, че и там уж има много заинтересовани да има „В” група, а се оказва че 
общината всяка година е заделяла 48 000 лева за бюджет. Извън бюджета за транспортни и 
други извън бюджетни разходи сумата само за футбола е набъбвала до около 70 000 лева. Аз 
в бюджета за футбола давам 10 000 лева. Тези средства са достатъчни за детския отбор. 
Въпросът с футбола се постарахме с моя екип да го разрешим – оказа се, че там има едно 
сдружение създадено 2005 година с президенти и вицепрезиденти, но оттам нататък нищо 
друго не е правено. При самото регистриране на ФК аз никъде не видях да има някакво 
задължение от страна на Общината, въпреки че е регистриран на адрес на Общината. Това 
сдружение нито си е наело счетоводител, който да им върши работата, нито нищо. Няма нито 
един внесен членски внос. Спирам финансирането, защото според мен, това което се върши 
по линия на футбола е незаконно. 

За бюджета – подготвено ми е експозе, което аз ще си позволя да не го чета, тъй като 
аз съм инженер не съм финансист. Тук е Директорът на Дирекция „ФСД и управление на 
собствеността”, тук е и заместникът ми – г-жа Русинова. Те са достатъчно подготвени, така 
че ако имате някакви въпроси – те са насреща. 

По нея докладва: 

1. Христина Ефтимова – Председател на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
Проектобюджетът за 2016 г. е разработен на база Закона за държавния бюджет на 

Република България /ЗДБРБ/ за 2016 г.; Решение № 859/03.11.2015 г. за изменение и 
допълнение на решение № 276/2015 г на Министерския съвет за разделяна на дейностите, 
финансирани чрез общинските бюджети на местни и делегирани от държавата и за 
определяне на стандартите за финансиране на държавните дейности; ПМС 375/2015 г. за 
промяна на минималната работна заплата на 420 лв. от 1 януари; ПМС 380/2015 г. за 
изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2016 г.; Приложение № 1 на 
Министерството на финансите за натуралните и стойностните показатели за прилагане на 
стандартите в делегираните от държавата дейности за 2016 г. на Община Две могили; 
Промени в действащото законодателство; Приети и действащи в общината наредби, 
правилници, стратегии и други вътрешни нормативни актове. 

Основната цел на бюджет 2016 г. е постигане на финансова стабилност на общината, 
недопускане на рискове, по-нататъшна модернизация на общинската инфраструктура и 
предоставяне на по-качествени услуги на общността. 

Приоритети при съставяне на бюджета на общината за 2016 г. са Финансова 
стабилност, дисциплина и по-добра бизнес среда; Оптимално използване възможностите на 
привличане на средства по национални, европейски и международни програми; Насочване на 
инвестиции за модернизация и развитие на техническата инфраструктура и градската среда – 
благоустрояване на улична мрежа и общинска пътна мрежа, водопроводи, изграждане на 
съвременни отоплителни системи, видеонаблюдение и други; провеждане на активна 
социалната политика, насочена към подобряване на качеството на живот и възможностите за 
реализация; Подобряване условията за предоставяне на публични услуги. 

Проектобюджетът на общината е разработен на основата на Средносрочната 
бюджетна прогноза на общината; Разделението на дейностите и определените натурални и 
стойностни показатели за делегираните от държавата дейности; Общинския план за развитие 
на община Две могили за периода 2014 – 2020 г.; Прогноза за очаквания размер на нови 
задължения за разходи и за поемане на ангажименти за разходи; Задълженията по 
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финансиране на общински дълг и намеренията за поемане на нов общински дълг; 
Задължения по национални и регионални програми и проекти; Бюджетни, отчетни и 
статистически показатели на касова и начислена основа; Предложенията, постъпили от 
бюджетните заведения, дейности и населени места. 

По приходната част на бюджет 2016 г. приходите с държавен характер са в размер на 
2 895 179 лв. Приходите с местен характер са в размер на 2 728 065 лева. Общо бюджета е в 
размер на 5 623 244 лева. По отношение на разпределението в разходната част всичко е 
направено разумно. Няма как да се увеличават разходите, като няма приходи. Заделени са 
304 900 лева за ремонт на свлачището в село Пепелина; реконструкция на тротоари и 
площади и за ремонт на ул. „Чипровци”. 

През 2016 г. продължаваме да погасяваме заем към фонд „Енергийна ефективност и 
възобновяеми източници”. Изтегленият заем в размер на 116 740 лв. за съфинансиране на 
проект „Ремонт на бивша сграда на БКС”. През 2016 г. ще погасим 26 432 лв. и ще останат за 
погасяване 63 876 лв. С планираните средства за разплащане на общински дълг община Две 
могили спазва ограничението на чл. 32 от Закона за публичните финанси за годишен размер 
на плащанията по общинския дълг. Имаме намерение да изтеглим временен безлихвен заем 
за възстановяване на средствата по проект „Организиране на исторически възстановки от 
ученици на две трансгранични общини Две могили и Кълъраш и презентиране на 
спектаклите пред обществеността” по програма Трансгранично сътрудничество България – 
Румъния 2007 – 2013 г.  в размер на 230 000 лв. от набирателната сметка на общината. 

Становището на комисията е предложеният ни проект на решение да бъде приет. 
2. Галя Додева – Председател на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 
Комисията по „Териториално устройство и строителство, местно самоуправление и 

нормативна уредба” също разгледа на свое заседание представения ни проектобюджет на 
Общината за 2016 г. Това е най-разумно направеният бюджет и становището на комисията е 
той да бъде приет във вида, в който ни се предлага. 

3. Светлозар Донев – Председател на Комисията по „Образование, култура 
вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”: 
 Основната част от субсидиите, които дава държавата на общините, това са за 
училищата и детските градини – това са делегираните от държавата дейности. Капиталови 
разходи се вижда, че тази година няма да има и при  това положение няма какво да се 
направи. Имам само един въпрос за футбола – 10 000 лева за два отбора – юноши младша и 
старша възраст. Извънбюджетно, г-н Борисов, Вие казахте, че досега се е плащало за 
транспорт, за съдии, за медицинско лице. Трябва да намерим начин тези дейности да бъдат 
обезпечени по някакъв начин, защото 10 000 лева няма да стигнат до никъде. 
 4. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

 Аз мога да организирам среща с бизнеса, само и единствено, за да осигурявам 
благоприятни условия за бизнес. От там нататък ако аз искам средства от бизнеса за футбола, 
аз изпадам в зависимост, а аз не искам това. Футболният клуб си има сдружение, нека те да 
търсят начини да осигуряват средства. 

Вчера имахме среща с г-жа Елка Маринова и стигнахме до консенсус финансови 
средства да бъдат заделяни и от училището. За транспорта – когато става дума за деца, 
никога не сме отказвали. 

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

Проектобюджетът на Общината за 2016 година е балансиран и добре изготвен. 
Функция „Здравеопазване” 
Единните стандарти за финансиране на дейностите „Здравни кабинети в детски 

градини и училища” и „Детски ясли”, осигурява средства за заплати и осигуровки на 
персонала, медицинско обслужване на 220 деца, 716 броя ученици и за отглеждане на 20 
деца в детска ясла. През 2016 г. няма увеличение на стандарта за училищно и детско 
здравеопазване, а стандарта за детски ясли е увеличен с 8,8 %. 
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За 2016 г. с общинските средства е осигурена издръжка на: 
- детски ясли за 10372 лв. 
- поддръжка на сградата на поликлиниката за 2445 лв. 
Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” 
Предоставените държавни средства са в размер на 345414 лв., което е с 1,9 % повече 

спрямо 2015 г. Стандартът за издръжка на ЦОП няма промяна, а стандартите за Защитеното 
жилище и ЦНСТ са увеличени с 3 %. Те осигуряват заплати и осигуровки на персонала и 
издръжка на 15 места в Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с умствена 
изостаналост гр. Две могили, 10 места в Защитено жилище лица с умствена изостаналост с. 
Могилино и 40 деца в Център за обществена подкрепа. Средствата за двете защитени 
жилища са крайно недостатъчни. 

В тази функция са осигурени средства за социални услуги предоставяни в общността 
– Домашен социален патронаж, който обслужва 200 потребителя.  

Подпомага се издръжката на клубове на пенсионера и инвалида в размер на 11101 лв. 
По дейност „Програми за временна заетост” са предвидени средства за разходи за 

материали и застраховки на лицата, работещи по чл. 9 – 700 лв. 
Становището на 4-та комисия е бюджетът да бъде приет в така представения ни вид, 

като препоръката е в бъдеще да бъдат увеличени общинските средства, като бъдат увеличени 
заплатите на здравните работници обслужващи училищата, детските градини и детските 
ясли, защитените жилища и центъра за обществена подкрепа, домашния социален патронаж, 
а да бъдат намалени разходите за горива в Център за настаняване от семеен тип за възрастни 
хора с умствена изостаналост в град Две могили. 

6. Мехмед Чолаков – Председател на Комисията по „Земеделие, животновъдство и 
гори”: 
 Проектобюджетът на Общината за 2016 година на пръв прочит е балансиран. Спазени 
са законовите разпоредби и изисквания за прихода и разхода. 
 Приходите предвидени от държавното субсидиране и съответно разходите, които ще 
се извършат през годината нямаме съмнения и притеснения. В тази част препоръката ни към 
Кмета на Общината и общинската администрация е контролът спрямо второстепенните 
разпоредители – училища, детски градини, ЦНСТ, ЦОП, ЗЖ и др. да разходват средствата си 
стриктно и точно, а не както досега – ако не им стигнат едва ли не Общината е длъжна да 
дофинансира от собствени приходи. Не съм против дофинансирането, но 2016 г. ще е тежка 
година спрямо финансовото състояние на Общината. Общинският дълг е заложен да 
нарастне до 293 876 лева. Моята прогноза е, че дългът ще стигне до 800 000 лева. Причината 
за това са двата проекта от мандат 2011 – Водния цикъл и Трансграничното сътрудничество 
– възстановките – за тези два проекта са около 500 000 лева и като прибавим и 
неразплатените разходи от 2015 година в размер на 412 000 лева е разбираемо да има 
дефицит към настоящия момент в размер на над 1 000 000 лева. Да се заблуждаваме, че 
собствените приходи ще нараснат до 1 000 000 лева в повече е популистично. Това 
единствено е възможно ако се продадат над 1 000 дка общинска земя, като най-бързо и лесно 
ще стигнем до ликвидност. Едва ли сред нас общинските съветници някой ще си позволи да 
даде съгласието си за подобно решение.  

Няма как 2016 г., със социалната си програма, с културния си календар, спортния 
календар, с инвестиционната си програма да стане жертва на мандат 2007-2011 г. За целта 
дългът се увеличава до 1 000 000 лева и в следващите години до 2019 г. с погасителен план 
се изплаща, като за следващите три години с бюджетите се залага погасяването му, като 
условието е неразплатените разходи да не надхвърлят нормалните стойности от 30-40 000 
лева. 

Всичко казано до тук и да го мислим, обсъждаме и говорим след една – две седмици 
ще забравим. Това изисква постоянство, разбиране, разумни решения, непримиримост към 
всички разходи, които излизат от графа „неотложни” по-гъвкаво и с подход на съвременни 
мениджъри към собствеността на Общината, която не е малка, аз съм убеден, че ще се 
справим и ще продължим да работим нормално в следващите няколко тежки години, които 
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се задават. В крайна сметка жителите на общината затова са ни избрали и са ни гласували 
доверие. 

В комисиите подробно обсъдихме проектобюджет 2016 г. Виждаме къде са слабите 
места в частта собствени приходи. Данъчните приходи са ясни. 

Имаме притеснения в приходите, които ще дойдат от разпореждането с общинска 
собственост. Например сградите в селата Могилино, Помен, Бъзовец и Батишница и 
изоставените земи в почти всички населени места от Общината. Ако тези приходи не дойдат, 
няма как да изпълним инвестиционната програма в раздела от собствени приходи. Ще я 
изпълним само в частта с държавното финансиране в размер на 340 000 лева, а не както е 
предвидено – 631 882 лева. Но това е бюджет, така се прави и не ни остава нищо друго освен 
добрите пожелания за изпълнението му.  

Становището на комисията е да подкрепим проектобюджета за 2016 г. 
7. Румен Марков – Председател на Комисията по „Предотвратяване и установяване 

конфликти на интереси, общинска собственост, сигурност, екология и други дейности”: 
 Комисията по „Предотвратяване и установяване конфликти на интереси, общинска 
собственост, сигурност, екология и други дейности” също разгледа на свое заседание 
представеният ни проектобюджет за 2016 година. 
 Аз ще взема отношение най-вече в частта свързана с Програмата за управление на 
общинската собственост, откъдето очакваме собствените приходи, с които се връзва 
бюджетът. 674 000 лева са очакваните приходи от наем и продажба на имоти общинска 
собственост. Това е по представената ни програма за управление на общинската собственост, 
а в проектобюджета тази сума дори не е заложена изцяло. Аз искам да кажа, че програмата за 
управление не е пожелателна, тя може да се случи тази година. Имаме няколко забележки за 
имотите, които са частна общинска собственост и за тези, които са стопанисвани от 
Общината по чл. 19 от ЗСПЗЗ в размер на 6 272 дка. Това е най-големият резерв на 
Общината. Аз предлагам на Кмета на Общината, тъй като виждаме, че издръжката на 
„Отбрана и сигурност” е в размер на 60 000 лева, т. нар. КООРС. Нека тези хора, г-н Борисов 
да си заслужат парите. Аз съм сигурен, че има много декари, които в момента се работят 
неправомерно без да се плаща каквото и да било за тях. Нека се направи пълна проверка на 
тези имоти и който не си плаща, а обработва земи да започне да си плаща. Отделно за с. 
Баниска – 1 600 дка земя частна общинска собственост, а в програмата са заложени само 9 
имота. Тук е мястото на цялата администрация да работи в тази насока за попълването на 
програмата и за увеличаването на собствените приходи на Общината. 

Становището на комисията е предложеният ни проектобюджет за 2016 г. да бъде 
приет. 
 Искам само да задам няколко въпроса, за да не вземам отношение и след това като 
съветник – прави ми впечатлението, че разходите за КООРС са в размер на 60 000 лева, а 
колко са приходите от дейността на тази служба?  
 Освен това отдел Чистота – 11 нови бройки. Дали е необходима за всяко едно 
кметство да има бройка, защото там разходите са в размер на 500 000 лева. Тази сума може 
да се спести, като се кандидатства по програмите за заетост от Бюрото по труда. 

В разискванията по седма точка участие взеха: 

1. Николай Христов – Общински съветник: 

Аз искам да направя една забележка – в т. 5.4. в таблицата да се запише „Финансиране 
на детско – юношески футбол”. 

На второ място – четейки бюджета, в резерв за непредвидени разходи са заложени 
11 000 лева – 11 000 лева са нищо, ако се случи някакво стихийно бедствие в нашата 
Община. Предвидени са 4 500 лева за преодоляване на последици от стихийни бедствия и 
аварии. 

Не виждам, освен тези 5 000 лева за ремонт на моста до фуражумелката в Две могили 
никакви други средства за преодоляване на екологичната бомба, която е долу в „махалата” в 
посока към язовира. Трябваше там да заделим някакви средства, с които да започнем някакви 
предпроектни проучвания, за да се работи по този въпрос. 
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Имам и други забележки, но мисля, че не е необходимо да занимаваме аудиторията. 
Аз ще гласувам „Въздържал се” и се обосновах защо. 

2. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Благодаря Ви, г-н Христов за становището, което изразихте. 
Това са фактите, това са средствата и на базата на тях правим това, което можем. 

Както виждате, приоритетите, които сме посочили това са 43 000 лева за водопровода. Както 
споменах и в началото, бизнесът е едно от най-важните направления в Общината и ние 
трябва да го стимулираме да идва тук. 

Аз не виждам как с 43 000 лева ще изградим водопрод, при положение, че 36 000 лева 
са използвани за изчистване на сметището, където просто нямаше сметище, а парите са 
отчетени. Не искам да влизам в диалог, но се оказа, че машините са използвани за 
почистване по другите населени места без договор, без нищо. 

Изведнъж се поставят въпроси за бюджета, а ние се чудим от къде какво да отделим за 
ЦДГ в село Баниска. Надяваме се да отделим средства по европейските проекти, но всички 
знаем, че те могат да се случат едва през 2017 г., но за съжаление децата от ЦДГ ще 
продължат да се отопляват на печките, от които госпожите ще трябва да ги пазят, за да не си 
изгорят ръчичките. Значи там за толкова години не сме могли да отделим 13 000 лева за едно 
парно, но всеки месец сме отделяли по 2 000 лева за плащане на сметки към мобилни 
оператори за мобилни телефони и мобилни интренети, които не ги виждам въобще никъде. 

Не искам да навлизам в подробности и за много други неща, защото аз съм коректен 
човек към предходните колеги. 

Искам да изкажа своята благодарност към екипа от общинска администрация, че на 
базата на тези финансови средства изготвихме този бюджет. 

Ние много лесно можем да осигурим и средвства за дерето, което споменахте г-н 
Христов. Всички ние знаем, че този проблем не е от вчера или от днес, а от години наред. За 
да се почисти това дере ще са необходими средства от порядъка на над 100 000 лева. Надявах 
се, че с водния проект ще се случат нещата там, но се оказа, че няма да стане. Ще търсим 
други начини по линия на бедствия и аварии. 

След приключване на разискванията по седма точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6 и във връзка с чл. 27, ал. 

4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, 

т. 1 от Правилник № 1 за организацията и дейността на Общински съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация, чл. 84, ал. 4, чл. 94, ал. 2 

и ал. 3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на Закона 

за държавния бюджет на Република България за 2016 г., ПМС № 380/2015 г. и Наредба 

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

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

отчитане на общинския бюджет на община Две могили и Докладна записка с вх. № 10 

от 11.01.2016 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) глас „Против” и 1 (един) глас 

„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 74 
  

1. Приема разпределението на средствата от преходния остатък от 2015 г. съгласно 
Приложение 1 

2. Приема бюджета на ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ за 2016 г., както следва: 
2. По прихода /Приложение 2/ 5 623 244 

 

2.1. Приходи за делегирани от държавата дейности, в т.ч. 2 895 179 

2.1.1 Обща допълваща субсидия 2 725 177 
2.1.2 Собствени приходи на звената на делегиран бюджет  9 534 
2.1.3. Временно съхранявани средства - 2 462 
2.1.4. Преходен остатък от 2015 г. 162 930 
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2.2. Приходи за местни дейности, в т.ч. 2 728 065 

2.2.1 Данъчни приходи 483 040 
2.2.2 Неданъчни приходи 1 168 647 
2.2.3 Обща изравнителна субсидия 527 200 
2.2.4 Обща изравн.субсидия за зимно снегоподдържане и снегопочистване 

на общински пътища 
83 000 

2.2.5 Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности 340 900 
2.2.6. Трансфери - 28 

763 
2.2.7 Временни безлихвени заеми 252 600 
2.2.8 Възстановена временна финансова помощ 58 050 
2.2.9 Временно съхранявани средства - 13 

448 
2.2.10 Погашение по дългосрочни кредити - 26 

432 
2.2.11 Друго финансиране - 15096

1 
2.2.12 Преходен остатък от 2015 г. 34 232 
   
2.3. По разхода в размер на  

разпределен по функции, групи, дейности и параграфи 

/Приложение 3 и 4/ 

5 623 244 

2.3.1 Разходи за делегирани от държавате дейности 2 895 179 
2.3.2 Разходи за местни дейности 2 474 396 
2.3.3 Разходи за допълнително финансиране на делегираните от държавни 

дейности със средства от собствени приходи и от изравнителна 
субсидия 

242 669 

2.3.4. Резерв за неотложни и непредвидени разходи в местни дейности 11 000 
   

2.4. Утвърждава бюджетно салдо /по общинския бюджет, изчислено на касова основа 
в размер на /минус/ 61909 лв. дефицит. 

3. Приема инвестиционната програма за 2016 г. в размер на 631 882 лв. съгласно 
Приложение 5. 

4.1. Утвърждава разходите за заплати през 2016 г., за делегираните от държавата 
дейности, без звената от системата на народната просвета, както следва: 

 

Функция, дейност 

Средства за 

брутни трудови 

възнаграждения 

Делегирани от държавата дейности  
Отбрана и сигурност 58 844 

ОДК 9 820 
Здравеопазване 90 580 
Соц. осигуряване, подпомагане и грижи 220 520 

4.2. Определя числеността на персонала и разходите за заплати през 2016 г. за 
местните дейности, както следва: 

 

Функция, дейност 

Численост 

на персонала 

Средства за 

брутни трудови 

възнаграждения 

Делегирани от държавата дейности   
Общинска администрация 54 405 189 
Местни дейности   
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Общинска администрация 11 161 947 
Отбрана 7 43 716 
О Д К 6,5 46 010 
Клуб на пенсионера и клуб на инвалида 1 6 870 
Чистота 21 128 524 
Обреден дом 2 12 470 
Упр-е, контрол на автотранспорта 2 13 104 
Пещера „Орлова чука” 2 13 408 
Други дейности по икономиката 3 19 452 

5. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за: 
5.1. Членски внос           3 970 лв. 
5.2. Стипендии на деца с изявени дарби за 2015 г.      8 500 лв. 
5.3. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет     7 500 лв. 
5.4. Утвърждава разчета за субсидии на организации с нестопанска цел, читалища и 

други, както следва: 
№ 

по 

ред 

Наименование Разчет за субсидия 

/лева/ 

1. Читалища 118 740 
2. Финансиране на детско – юношески футбол 10 000 
3. Финансиране на тенис клуб 4 000 

 Всичко: 132 480 

6. Приема следните разчети за целеви разходи в местни дейности: 
6.1. Социално-битови разходи в процент от начислените трудови 

възнаграждения по трудови правоотношения – с изключение на 
общообразователните училища 

 1,5 % 

6.2. Лимит за представителни цели и международна дейност на кмета на 
общината 

4 000 

6.3. Лимит за представителни цели на Председателя на Общински съвет 1 000 
7. Утвърждава списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни 

разноски /приложение 6/. 
8. Утвърждава бюджета и числеността на персонала на общинското предприятие 

„Обществено хранене” за 2016 г съгласно приложение 7. 
9. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския 

съюз  в размер на 299609  лв. съгласно Приложение 8 
10. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 

2015-2017 г. съгласно приложение 9 
11. Определя второстепенните разпоредители с бюджет за 2016 г., както следва: 

Кметство Батишница 
Кметство Баниска 
Кметство Могилино 
Кметство Помен 
Кметство Бъзовец 
Кметство Чилнов 
Кметство Кацелово 
Кметство Острица 
Кметство Каран Върбовка 
СОУ Две могили 
ОУ с. Баниска 
ОДК 
ЦДГ Две могили 
ЦДГ Баниска 
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ОП”Обществено хранене” 
ЗЖЛУИ Могилино 
ЦНСТВХУИ Две могили 
ЦОП 

12. Определя максималния размер на дълга, както следва: 
12.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2016 г. 230 000 
12.2. Общински гаранции, които може да бъдат издадени през 2016 г.  
12.3. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края 

на 2016 г. 
293 876 

12.4. Намерения за поемане на нов дълг по чл.13 от ЗОД през 2016 г. съгласно 
приложение 10. 

13. Определяне максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да 
бъдат натрупани през 2016 г. , като наличните към края на годината задължения за разходи 
не могат да надвишават 5682 х.лв.  / 5 % от средногодишния размер на отчетените разходи за 
последните четири години/. 

14. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат 
поети през 2016 г., като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не 
могат да надвишават  7034 х. лв. /30 % от средногодишния размер на отчетените разходи за 
последните четири години/. 

15. Определя размера на просрочените задължения от 2015 г., които ще бъдат 
разплатени от бюджета за 2016 г., съгласно приложение 11 

16. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат 
събрани през 2016 г., съгласно Приложение 12 

17. Постъпилите собствени приходи се разходват при следната поредност: 
- лихви и погашения по главниците по общинския дълг; 
- за разходи за възнаграждения; 
- разходи за ел.енергия, вода и телефони, горива; 
- за покриване на просрочени задължения от минали години 
- хранителни продукти; 
18. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени: 
18.1. В частта на делегираните от държавата дейности – мeжду утвърдените 

показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на 
делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от 
държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност. 

18.2. В частта за местни дейности – между утвърдените разходи в рамките на една 
дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите. 

18.3. Разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или 
неотложни н разходи по т. 2.3.4. от настоящото решение. 
18.4. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и 
разходвани средства от дарения и спонсорства и в съответствие с волята на дарителя, донора. 

19. Възлага на Кмета: 
19.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет. 
19.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет. 
19.3. Да организира разпределението и утвърди одобрените средства по общинския 

бюджет по пълна бюджетна класификация и по тримесечия. 
19.4. Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на 

нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно 
увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи. 

19.5. Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните отчети и 
обяснителните записки към тях. 

19.6. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по 
отделни общински проекти, в съответствие с изисквания на съответния Управляващ орган и 
на Министерството на финансите. 
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19.7. Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации, звена и 
субсидирани дейности по бюджета на общината при нарушаване на бюджетната и финансова 
дисциплина и разписаните правила по Система за финансово управление и контрол, до 
неговото преустановяване. 

20. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно 
свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, 
финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, 
включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет. 

20.1. за всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока на 
погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по 
късно от края на 2016 г. 

20.2. при предоставяне на временни безлихвени заеми от временно свободни средства 
от общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от ЗПФ. 

20.3. във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на 
временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им 
по решение на Общински съвет. 

21. Упълномощава Кмета: 
21.1. Да ползва временно свободните средства по бюджета на общината за текущо 

финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други плащания, при 
условие че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата 
дейности, и се спазват относимите за общините фискални правила по ЗПФ, като не се 
променя предназначението на средствата в края на годината. 

21.2. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да 
кандидатства за финансирането им със средства от Европейските структурни и 
инвестиционни фондове и на други донори, по международни, национални и други програми 
и от други източници за реализиране на годишните цели на общината и за изпълнение на 
общинския план за развитие. 

21.3. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за 
финансиране на плащанията и за съфинансиране на общински програми и проекти. 

22. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета. 
 

Осма точка от дневния ред: 

Докладна записка от Красимира Русинова с вх. № 12/12.01.2016 г., относно: Отчет 
за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и 
непълнолетни в град Две могили за 2015 г. 

По нея докладва:  

1. Румен Драков – Член на Комисията по „Образование, култура вероизповедания, 
символика, младежта, спорта и туризма”: 

Комисията по „Образование, култура вероизповедания, символика, младежта, спорта 
и туризма” разгледа на свое заседание предоставения ни Отчет за дейността на Местната 
комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в град Две 
могили за 2015 г. и излезе със становище той да бъде приет. 

В разискванията по осма точка участие взеха: 

1. Светлозар Донев – Общински съветник: 

В отчета пише, че нямаме деца с прояви, но нека не забравяме, че това е благодарение 
на училищното ръководство, РПУ в Общината. Ние имаме пряка връзка с тях, но е много 
важно, също така да се засили превенцията. 

2. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

В тази насока се работи много усърдно и аз напълно Ви подкрепям, г-н Донев. Много 
е важно да се изградят спортни центрове, за да могат децата да бъдат стимулирани с 
различни извънучебни занимания, за да можем да пресечем навреме такива деца. 

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

съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закон за 

местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 7, ал. 2 от Закон 
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за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и с 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. 

№ 12/12.01.2016 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) 

гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 75 
  

1. Приема Отчет на Местната комисия за борба с противообществените прояви на 
малолетни и непълнолетни за 2015 г. 

 Приложение: Отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените 
прояви на малолетни и непълнолетни за 2015 г. 

 

Девета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 13/12.01.2016 г., относно: 
Допълнение на „План за развитие на Община Две могили 2014-2020 г.” 

По нея докладва:  

1. Георги Георгиев – Секретар на Комисията по „Териториално устройство и 
строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

Комисията по „Териториално устройство и строителство, местно самоуправление и 
нормативна уредба” разгледа на свое заседание настоящата докладна записка, относно 
допълнение на „План за развитие на Община Две могили 2014-2020 г.”. Това се налага, тъй 
като Община Две могили ще кандидатства по Програма за развитие на селските райони 2014-
2020 г., по мярка 7. „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, по 
подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 
видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от 
възобновяеми източници и спестяване на енергия”, за което е необходимо Решение на 
Общински съвет. Дейностите по проекта не са включени в Планa за развитие на Община Две 
могили 2014-2020 г., което налага да се направи допълнение на същия. Становището на 
комисията е предложеният ни проект на решение да бъде приет. 

Разисквания по девета точка нямаше. 

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

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. № 13/12.01.2016 г. със 17 (седемнадесет) гласа 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 76 
  

1. Допълва Приоритет 2. „Развитие на инфраструктурата като фактор за 
стабилизиране на икономическите и социалните процеси в населените места на общината”, 
цел 2.1. „Привеждане на транспортната инфраструктура на общината в съответствие с 
динамиката в развитието на икономическите и социалните процеси”  от Плана за  развитие 
на Община Две могили 2014-2020 г., а именно: 

• точка 2.1.45. „Рехабилитация на отсечки от общински път  RSE 1082 /п.к. RSE 
1005/ Бъзовец-Баниска /TGV 1137/ от км. 7+900 до км. 12+905”; 

• точка 2.1.46. „Рехабилитация на отсечки от общински път TGV 1137 /границата 
община Попово-Две могили/ - Могилино-Баниска /RSE 1082/ от км. 14+000 до 
км. 24+922”. 

2. Общински съвет Две могили дава съгласие Община Две могили да кандидатства по 
Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., по мярка 7. „Основни услуги и 
обновяване на селата в селските райони”, по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 
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подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, 
включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия”. 

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

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

 

Десета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 14/12.01.2016 г., относно: 
Допълнение на „План за развитие на Община Две могили 2014-2020 г.” 

По нея докладва:  

1. Георги Георгиев – Секретар на Комисията по „Териториално устройство и 
строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 
 Докладната записка е идентична с предходната. Комисията я разгледа на свое 
заседание и излезе със становище предложеният ни проект на решение да бъде приет. 

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 и Докладна записка с вх. № 14/12.01.2016 г. със 17 (седемнадесет) гласа 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 77 
  

1. Допълва Приоритет 2. „Развитие на инфраструктурата като фактор за 
стабилизиране на икономическите и социалните процеси в населените места на общината”, 
цел 2.2. „Развитие на водоснабдителната и канализационната инфраструктура на общината”  
от Планa за  развитие на Община Две могили 2014-2020 г., а именно: 

• точка 2.2.6. „Ремонт на водопровод по път RSE 1082 - ул. „Баниски Лом” и път 
TGV 1137 -  ул. „Ропотамо” с. Баниска”; 

• точка 2.2.7. „Ремонт на водопровод по път  TGV 1137 – ул. „Възраждане” с. 
Могилино”. 

2. Общински съвет Две могили дава съгласие Община Две могили да кандидатства по 
Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., по мярка 7. „Основни услуги и 
обновяване на селата в селските райони”, по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, 
включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия”. 

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

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

 

Единадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 15/12.01.2016 г., относно: 
Допълнение на „План за развитие на Община Две могили 2014-2020 г.” 

По нея докладва:  

1. Георги Георгиев – Секретар на Комисията по „Териториално устройство и 
строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

Комисията по „Териториално устройство и строителство, местно самоуправление и 
нормативна уредба” разгледа на свое заседание и тази докладна записка и излезе със 
становище проекта за решение да бъде приет. 

Разисквания по единадесета точка нямаше. 
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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 и Докладна записка с вх. № 15/12.01.2016 г. със 17 (седемнадесет) гласа 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 78 
  

1. Допълва Приоритет 3. „Развитие на социалната сфера, на човешките ресурси и 
подобряване на жизнената среда”, цел 3.2. „Подобряване на културната инфраструктура на 
общината”  от Плана за  развитие на Община Две могили 2014-2020 г., а именно: 

• точка 3.2.6. „Реконструкция, модернизация и обновяване на Народно читалище 
„Никола Й. Вапцаров-1914” с. Баниска”; 

• точка 3.2.7. „Реконструкция, модернизация и обновяване на Народно читалище 
„Никола Й. Вапцаров-1902” с. Кацелово”; 

• точка 3.2.8. „Реконструкция, модернизация и обновяване на Народно читалище 
„Отец Паисий-1912” с. Острица”; 

• точка 3.2.9. „Реконструкция, модернизация и обновяване на Народно читалище 
„ Зора-1930” с. Помен. 

2. Общински съвет Две могили дава съгласие Читалищните настоятелства към 
читалищата в  Община Две могили да кандидатстват по Програма за развитие на селските 
райони 2014-2020 г., по мярка 7. „Основни услуги и обновяване на селата в селските 
райони”, по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 
всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от 
възобновяеми източници и спестяване на енергия”. 

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

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

 

Дванадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 16/12.01.2016 г., относно: 
Допълнение на „План за развитие на Община Две могили 2014-2020 г.” 

По нея докладва:  

1. Георги Георгиев – Секретар на Комисията по „Териториално устройство и 
строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 
 И тук становището на комисията е предложеният ни проект на решение да бъде приет. 

Разисквания по дванадесета точка нямаше. 

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

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

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

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация и Докладна записка с вх. № 16/12.01.2016 г. със 17 (седемнадесет) гласа 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 79 
  

1. Допълва Приоритет 3. „Развитие на социалната сфера, на човешките ресурси и 
подобряване на жизнената среда”, цел 3.1. „Подобряване на социалната инфраструктура на 
общината”  от Плана за  развитие на Община Две могили 2014-2020 г., а именно: 

• точка 3.1.11. „Ремонт и реконструкция на ЦДГ - с. Баниска, включително и 
чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност”. 
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2. Общински съвет Две могили дава съгласие Община Две могили да кандидатства по 
Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., по мярка 7. „Основни услуги и 
обновяване на селата в селските райони”, по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, 
включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия”. 

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

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

 

Тринадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 43/19.01.2016 г., относно: 
Допълнение на „План за развитие на Община Две могили 2014-2020 г.” 

По нея докладва:  

1. Георги Георгиев – Секретар на Комисията по „Териториално устройство и 
строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 
 Тази докладна записка също беше разгледана на заседание на комисията и 
становището ни е тя да бъде приета. 

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 и Докладна записка с вх. № 43/19.01.2016 г. със 17 (седемнадесет) гласа 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 80 
  

1. Допълва Приоритет 3. „Развитие на социалната сфера, на човешките ресурси и 
подобряване на жизнената среда”, цел 3.2. „Подобряване на културната инфраструктура на 
общината” от Плана за  развитие на Община Две могили 2014-2020 г., а именно: 

• точка 3.2.10. „Реконструкция, модернизация и обновяване на Народно 
читалище „Пробуда - 1927” с. Батишница”; 

• точка 3.2.11. „Реконструкция, модернизация и обновяване на Народно 
читалище „Светлина - 1927” с. Чилнов”. 

2. Общински съвет Две могили дава съгласие Читалищните настоятелства към 
читалищата в Община Две могили да кандидатстват по Програма за развитие на селските 
райони 2014-2020 г., по мярка 7. „Основни услуги и обновяване на селата в селските 
райони”, по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 
всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от 
възобновяеми източници и спестяване на енергия”. 

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

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

 

Четиринадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 53/20.01.2016 г., относно: 
Допълнение на „План за развитие на Община Две могили 2014-2020 г.” 
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По нея докладва:  

1. Георги Георгиев – Секретар на Комисията по „Териториално устройство и 
строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 
 Отново докладна записка, относно Допълнение на „План за развитие на Община Две 
могили 2014-2020 г.”. Комисията я разгледа на свое заседание и излезе със становище да 
бъде приета. 

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 и Докладна записка с вх. № 53/20.01.2016 г. със 17 (седемнадесет) гласа 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 81 
  

1. Допълва Приоритет 3. „Развитие на социалната сфера, на човешките ресурси и 
подобряване на жизнената среда”, цел 3.2. „Подобряване на културната инфраструктура на 
общината”  от Плана за  развитие на Община Две могили 2014-2020 г., а именно: 

• точка 3.2.12. „Реконструкция, модернизация и обновяване на Народно 
читалище „Селско събуждане - 1899” с. Могилино”. 

2. Общински съвет Две могили дава съгласие Читалищните настоятелства към 
читалищата в Община Две могили да кандидатстват по Програма за развитие на селските 
райони 2014-2020 г., по мярка 7. „Основни услуги и обновяване на селата в селските 
райони”, по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 
всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от 
възобновяеми източници и спестяване на енергия”. 

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

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

Общинският съветник Светлозар Милчев Донев напусна залата, поради 

служебен ангажимент. 
 

Петнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 17/12.01.2016 г., относно: Закрила 
на деца с изявени дарби на територията на Община Две могили за 2015 г. 

По нея докладва:  

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

Комисията по „Образование, култура вероизповедания, символика, младежта, спорта 
и туризма” разгледа на свое заседаие настоящата докладна записка, относно закрила на деца 
с изявени дарби на територията на Общината за 2015 г. Към докладната записка има 
приложен списък на децата, които трябва да получат стипендии, а те са 44 на брой. 
Становището на комисията е предложеният ни проект на решение да бъде приет. 

В разискванията по петнадесета точка участие взеха: 

1. Николай Христов – Общински съветник: 

Съвсем случайно попаднах на една телевизия, на която съобщиха за наградени деца от 
град Русе, които са спечелили олимпиади по математика и т.н. Въпросът ми е ние имаме ли 
такива деца или нашите деца се награждават само от други състезания и турнири? 

2. Светлана Цветанова – Общински съветник: 

Да, имаме такива деца – Магдалена Мирославова Димитрова е участвала в Регионално 
математическо състезание и е спечелила трето място. 
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3. Галя Додева – Общински съветник: 

Аз искам само да кажа, че всички тези деца са най-голямата реклама на Две могили и 
ние много се гордеем с тях. От наградените деца има и такива, които са от село Чилнов и аз 
съм много щастлива.  

След приключване на разискванията по петнадесета точка от дневния ред, 

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

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

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

и взаимодействието му с общинската администрация и във връзка с чл. 10 и чл. 11 от 

Наредба № 13 за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби 

на територията на Община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 

17/12.01.2016 г. със 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 82 
  

1. Да бъдат подпомогнати еднократно със стипендия следните деца: 
1.1. Хюлия Мюмюнова Ахмедова: II-ро място в Регионално състезание по 

информационни технологии – 40 % от минималната работна заплата – 152 лева. 
1.2. Доротея Веселинова Борисова: I-во място на Регионално състезание по 

информационни технологии – 50 % от минималната работна заплата – 190 лева. 
1.3. Владислав Ивайлов Пенев: II-ро място на Регионални игри „Млад огнеборец” 

(отборно) – 20 % от минималната работна заплата – 76 лева. 
1.4. Невзи Нергюн Ниязиев: II-ро място на Областно първенство по футбол (отборно) 

– 20 % от минималната работна заплата – 76 лева. 
1.5. Мартин Галинов Маринов: I-во място на Държавни игри на малките селища в 

Костенец (отборно) – 40 % от минималната работна заплата – 152 лева. 
1.6. Светломир Станчев Русев: III-то място на Национален еко турнир по карате 

„Крушунски водопади” – 50 % от минималната работна заплата – 190 лева. 
1.7. Зарена Веселинова Коева: I-во място в Международен турнир по тенис на маса в 

гр. Разград – 100 % от минималната работна заплата – 380 лева. 
1.8. Ивелина Яворова Иванова: I-во място в първенство по тенис на маса, Национално 

ниво – 70 % от минималната работна заплата – 266 лева. 
1.9. Адриана Яворова Иванова: I-во място в ДОП – финали, гр. Горна Оряховица, 

Национално първенство – 70 % от минималната работна заплата – 266 лева. 
1.10. Ивет Ивайлова Илиева – II-ро място в Балканско първенство за девойки младша 

възраст в Косово – 80 % от минималната работна заплата – 304 лева. 
1.11. Мирослава Димитрова Андронова: I-во място Национално първенство, гр. 

Добрич – 70 % от минималната работна заплата – 266 лева. 
1.12. Аляра Себахадин Тасим: I-во място на Държавни игри по тенис на маса, Момин 

проход – 70 % от минималната работна заплата – 266 лева. 
1.13. Айше Сезгин Ружди: I-во място Национално първенство, гр. Добрич – 70 % от 

минималната работна заплата – 266 лева. 
1.14. Моника Цанкова Цанева: I-во място в Международен турнир по тенис на маса 

гр. Разград – 100 % от минималната работна заплата – 380 лева. 
1.15. Васил Георгиев Колев: II-ро място Областно първенство по тенис на маса, гр. 

Русе – 40 % от минималната работна заплата – 152 лева. 
1.16. Явора Валентинова Цанева: I-во място в Областен турнир по тенис на маса – 50 

% от минималната работна заплата – 190 лева. 
1.17. Християн Иванов Ангелов I-во място на Областно първенство по тенис на маса 

гр. Свищов – 50 % от минималната работна заплата – 190 лева. 
1.18. Мерт Себахадин Тасим: II-ро място на Областно първенство по тенис на маса, 

гр. Русе – 40 % от минималната работна заплата – 152 лева. 
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1.19. Емил Ивайлов Ганев: II-ро място на Областно първенство по тенис на маса, гр. 
Свищов – 40 % от минималната работна заплата – 152 лева. 

1.20. Виктория Николаева Стефанова: I-во място Национално първенство по тенис на 
маса, гр. Добрич – 70 % от минималната работна заплата – 266 лева. 

1.21. Велислав Христов Иванов: III-то място на Областно първенство по тенис на 
маса, гр. Русе – 30 % от минималната работна заплата – 114 лева. 

1.22. Симона Венциславова Георгиева: I-во място в Областен МФФ „Жива вода”– 50 
% от минималната работна заплата – 190 лева. 

1.23. Симона Миленова Александрова: III-то място в Национален конкурс 
„Фолклорна огърлица”- гр. Котел – 50 % от минималната работна заплата – 190 лева. 

1.24. Блага Руменова Кръстева: III-то място в Областен МФФ „Жива вода”– 30 % от 
минималната работна заплата – 114 лева. 

1.25. Елиана Димитрова Минчева: II-ро място в Областен МФФ „Жива вода”– 40 % от 
минималната работна заплата – 152 лева. 

1.26. Станислав Живков Георгив: II-ро място в Областно първенство по тенис на маса, 
гр. Русе – 40 % от минималната работна заплата – 152 лева. 

1.27. Виктор Николаев Петков: III-то място в Областно първенство по тенис на маса, 
гр. Русе – 30 % от минималната работна заплата – 114 лева. 

1.28. Виктория Павлова Ткаченко: I-во място в Областен МФФ „Жива вода” – 50 % от 
минималната работна заплата – 190 лева. 

1.29. Росина Любомирова Неделчева: I-во място във Национален детски конкурс 
„Фолклорна огърлица” – 70 % от минималната работна заплата – 266 лева. 

1.30. Дуйгу Ялчънова Даудова: III-то място в Областен МФФ „Жива вода”– 30 % от 
минималната работна заплата – 114 лева. 

1.31. Константин Венциславов Кирилов: III-то място на Областно първенство по тенис 
на маса, гр. Русе – 30 % от минималната работна заплата – 114 лева. 

1.32. Дария Пламенова Николаева – II-ро място в Областно първенство по тенис на 
маса гр. Свищов – 40 % от минималната работна заплата – 152 лева. 

1.33. Демет Айнур Мехмед: I-во място в Областен МФФ „Жива вода”– 50 % от 
минималната работна заплата – 190 лева. 

1.34. Веселина Венциславова Иванова: II-ро място в Областен МФФ „Жива вода”– 40 
% от минималната работна заплата – 152 лева. 

1.35. Емирджан Еролов Амдиев: I-во място в Областно първенство по тенис на маса 
гр. Свищов – 50 % от минималната работна заплата – 190 лева. 

1.36. Емирхан Еролов Амдиев: II-ро място в Областно първенство по тенис на маса гр. 
Свищов – 40 % от минималната работна заплата – 152 лева. 

1.37. Мария Красимирова Кунева: III-то място в ДОП – финали, гр. Горна Оряховица, 
Национално първенство – 50 % от минималната работна заплата – 190 лева. 

1.38. Ирина Деянова Дочева: III-то място в ДОП – финали, гр. Горна Оряховица, 
Национално първенство – 50 % от минималната работна заплата – 190 лева. 

1.39. Дамла Акифова Хасанова: I-во място на Държавни игри по тенис на маса, 
Момин проход – 70 % от минималната работна заплата – 266 лева. 

1.40. Симеон Боянов Стойчев: I-во място на Международен турнир „Nikon Open” – 
София – 100 % от минималната работна заплата – 380 лева. 

1.41. Цветелин Пламенов Петков: III-то място на Международен турнир „Алеко куп” 
– Свищов– 70 % от минималната работна заплата – 266 лева. 

1.42. Михаел Пламенов Петров: II-ро място на Национален еко турнир по карате 
„Крушунски водопади – 60 % от минималната работна заплата – 152 лева. 

1.43. Рейхан Османов Рюстемов: III-то място на Международен турнир „Алеко куп” – 
Свищов – 70 % от минималната работна заплата – 266 лева. 

1.44. Магдалена Мирославова Димитрова: III – то място в Регионално математическо 
състезание – 30 % от минималната работна заплата – 114 лева. 
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Обща сума за еднократни стипендии: 8 702.00 лв. (осем хиляди, седемстотин и 

два лева) 

2. Упълномощава Кмета на Общината да предприеме необходимите мерки за 
изпълнение на решението на Общинския съвет. 
 

Шестнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 19/12.01.2016 г., относно: Отчет за 
дейността на общинска администрация Две могили по изпълнението на Плана за младежта 
2015 г. 

По нея докладва:  

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

Във връзка с развитието на младежта и дейностите, насочени към работа с деца и 
младежи за тяхното израстване като пълноценни личности и активни граждани, ежегодно се 
изготвя План за младежта. Планът е инструмент за изпълнение на приоритетите на 
общинската администрация и националната политика за младите хора, в съответствие със 
Закона за младежта и Националната стратегия за младежта (2012-2020 г.) на Република 
България. Основни цели на Плана са проучване възможностите за развитие според 
интересите и потребностите, предоставяне на възможности за изява и реализация, както и 
условия за диалог и партньорство между младите хора и местните власти, осигуряване 
възможност на младежите да бъдат пълноправни участници в обществения живот. 
Становището на комисията е представеният отчет да бъде приет. 

Разисквания по шестнадесета точка нямаше.  

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

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

администрация, във връзка с 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. № 19/12.01.2016 г. с 16 (шестнадесет) гласа 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 83 
  

1. Приема Отчета за дейността на общинска администрация – Две могили по Плана за 
младежта за 2015 г. 

Приложение: Отчет за дейността на общинска администрация – Две могили по Плана 
за младежта за 2015 г. 
 

Седемнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 20/12.01.2016 г., относно: Приемане 
на Общински план за младежта за 2016 г. 

По нея докладва:  

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

Съгласно чл. 16 от Закона за младежта и в изпълнение на Националната стратегия за 
младежта, Общински съвет следва да приеме Общински план за младежта за 2016 г. В него 
са заложени дейности, свързани с развитието на младите хора, работа с деца и младежи, 
работа с рискови групи, както и цели по активиране на младежите, съгласно Европейската 
гаранция за младежта и много др. Настоящия план е разработен и във връзка със създаването 
и поддържането на партньорство между младите хора и местните власти, което допринася за 
пълноправното участие в обществения живот. Становището на комисията е предложеният ни 
Общински план за младежта да бъде приет. 

Разисквания по седемнадесета точка нямаше. 

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

ал. 1, т. 12 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 
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администрация, чл. 3, ал. 2, т. 10 от Правилник №1 за организацията и дейността на 

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация и във връзка с чл. 16 от Закона за младежта и Докладна записка с вх. № 

20 от 12.01.2016 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) 

гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 84 
  

1. Приема Общински план за младежтаза 2016 година. 
2. Упълномощава Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите 

действия за изпълнение на Решението на Общински съвет. 
Приложение: Общински план за младежта за 2016 година. 

 

Осемнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 21/12.01.2016 г., относно: Спортен 
календар за 2016 г. на Община Две могили. 

По нея докладва:  

1. Мехмед Мехмедов – Член на Комисията по „Образование, култура 
вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”: 
 Комисията по „Образование, култура вероизповедания, символика, младежта, спорта 
и туризма” разгледа на свое заседание представеният ни Спортен календар на Община Две 
могили за 2016 г. Двигателната активност и физическото възпитание се формира в човека от 
най-ранна възраст. Изграждането на навици за двигателна активност развива издръжливост и 
постоянство, калява тялото, намалява процента на заболяванията, повишава концентрацията 
и др. В този смисъл, физическата култура е сред приоритетите в изграждането на човека като 
„ичност”, в ежедневието ни, в образователното и здравното развитие на обществото ни.  
 Жителите на Община Две могили от всяка възрастова група имат нужда от спортни 
развлечения или самите те да участват в такива прояви. Становището на комисията е 
предложеният ни проект на решение да бъде приет. 

Разисквания по осемнадесета точка нямаше. 

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

ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и 

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

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

администрация и Докладна записка с вх. № 21 от 12.01.2016 г. със 16 (шестнадесет) 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 85 
  

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

Приложение: Спортен календар за 2016 г. на Община Две могили. 
 

Деветнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 22/13.01.2016 г., относно: 

Отписване на вземане от счетоводните книги на Община Две могили. 
По нея докладва:  

1. Николай Христов – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
Комисията по „Бюджет и финанси” разгледа на свое заседание докладната записка, 

относно отписване на вземане от счетоводните книги на Община Две могили. За какво става 
въпрос – от счетоводните сметки на Община Две могили е видно, че фирма „Искра – 98” 
ООД дължи на общината сумата от 3 940 лева, представляваща такса по Наредба № 5 за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите, предоставяни на 
физически и юридически лица на територията на Община Две могили, област Русе. С 
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Решение на Окръжен съд – Русе № 17/08.05.2014 г. „Искра – 98” ООД е обявена в 
несъстоятелност и е прекратена дейността на предприятието. Поради тази причина се налага 
вземането на решение от Общински съвет вземането да бъде отписано от счетоводните 
сметки на общината. Комисията предлага да приемем предложения ни проект на решение. 
Само искам да вмъкна, че в основанията за вземане на решението би следвало да се запише 
чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и чл. 3, ал. 2, т. 2 от нашия Правилник № 1. 

Разисквания по деветнадесета точка нямаше. 

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

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

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

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

администрация, чл. 58 а от Наредба № 5 за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услугите, предоставяни на физически и юридически лица на 

територията на Община Две могили, област Русе, чл. 739 от Търговския закон, чл. 22, 

ал. 2 от Закона за автомобилните превози и чл. 52, ал. 1 от Наредба № 33 от 3 ноември 

1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република 

България и Докладна записка с вх. № 22 от 13.01.2016 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 86 
  

1. Дава съгласието си за отписване на сумата от 3 940 лева от счетоводните сметки на 
Община Две могили, представляваща такса по чл. 58 а от Наредба № 5 за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услугите, предоставяни на физически и 
юридически лица на територията на Община Две могили, област Русе, дължима от „Искра-
98” ООД с ЕИК: 117524760, представлявана от Румен Иванов Русев и обявена в 
несъстоятелност. 

2. Възлага на Кмета на Община Две могили да изпълни решението на Общински съвет 
Две могили. 

 

Двадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 47/19.01.2016 г., относно: 
Кандидатстване на Народно читалище „Светлина - 1927” село Чилнов, община Две могили, 
област Русе пред Държавен фонд „Земеделие” с проект по Мярка 7 „Основни услуги и 
обновяване на селата в селските райони”, Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, 
включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия”  на 
ПРСР 2014 – 2020. 

По нея докладва:  

1. Румен Марков – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
Комисията по „Бюджет и финанси” първоначално разгледа 6 докладни записки, 

относно кандидатстването на читалищата пред Държавен фонд „Земеделие”. В последствие 
Кметът на Общината оттегли 4 от тях. Читалищното настоятелство при Народно читалище 
„Светлина - 1927” село Чилнов има намерение да подготви проект „Реконструкция, 
модернизация и обновяване на Народно читалище „Светлина - 1927” село Чилнов”. За да се 
осъществи проектът е необходимо да вземем решение за подкрепа на Читалището, както и да 
удостоверим, че реализирането на проекта е в съответствие с основните приоритети, 
заложени в Общинския план за развитие на Община Две могили за периода 2014 – 2020 
година. Необходимо е още, преобразуване от публична общинска собственост в частна 
общинска собственост на общинския имот, за което трябва да бъде съставен нов Акт за 
частна общинска собственост. Становището на комисията е докладната записка да бъде 
приета. 
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2. Мехмед Мехмедов – Секретар на Комисията по „Предотвратяване и установяване 
конфликти на интереси, общинска собственост, сигурност, екология и други дейности”: 

Комисията по „Предотвратяване и установяване конфликти на интереси, общинска 
собственост, сигурност, екология и други дейности” също разгледа на свое заседание 
докладната записка и подкрепя предложението. 

3. Стефан Димитров – Секретар на Комисията по „Образование, култура 
вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”: 
 Докладната записка беше рагледана и на заседание на Комисията по „Образование, 
култура вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. Всички ние знаем какво 
е състоянието на сградния фонд на читалищата. Предполагам, че сте запознати с добрите 
практики, които се случиха миналата година с читалищата в Две могили и Бъзовец – няма 
нищо общо с това, което беше и това, което е сега. Мнението на всички нас е единодушно да 
подкрепим тази идея, като лично аз призовавам УС на тези читалища, чиито докладни 
записки бяха оттеглени да поработят малко по-усърдно, малко по-задълбочено и в най-скоро 
време да предоставят своите документи за кандидатстване. 

Разисквания по двадесета точка нямаше. 

По двадесета точка от дневния ред, Общинският съвет с 16 (шестнадесет) гласа 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 87 
 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 и чл. 4, ал. 1 от 
Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация подкрепя кандидатстването на Народно 
читалище „Светлина - 1927” село Чилнов, община Две могили, област Русе пред Държавен 
фонд „Земеделие” с проект по Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 
райони”, по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 
всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от 
възобновяеми източници и спестяване на енергия” на ПРСР 2014 – 2020.  

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 27, ал. 3  от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 и чл. 4, ал. 1 от 
Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация удостоверява, че реализирането на 
проекта „Реконструкция, модернизация и обновяване на Народно читалище „Светлина - 
1927” село Чилнов е в съответствие с основните приоритети, заложени в Общинския план за 
развитие на Община Две могили за периода 2014 – 2020 година.  

3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 2 от Правилник № 1 за 
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация, чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 3, ал. 3 от Закона за общинската 
собственост и чл. 6, ал. 1 от Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане 
с имоти и вещи – общинска собственост в Община Две могили, област Русе преобразува от 
публична общинска собственост в частна общинска собственост общински имот, 
представляващ  УПИ V кв. 14, по регулационния план на село Чилнов, община Две могили, 
област Русе от 2630 кв. м. (две хиляди шестотин и тридесет квадратни метра), с построената 
в него сграда (Културен дом) със застроена площ от 360 кв. м. (триста и шестдесет  
квадратни метра) и възлага на Кмета на общината да организира съставянето на нов Акт за 
частна общинска собственост. 

4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 2 от Правилник № 1 за 
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация, чл. 37, ал. 6, т. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 35, 
ал. 1, т. 3, пр. 1 от Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти 
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и вещи – общинска собственост в Община Две могили, област Русе във връзка с 
изискванията на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително 
инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия” на ПРСР 2014 – 
2020 година за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 
7 на ПРСР 2014 – 2020 година на Министерството на земеделието и храните, възлага на 
кмета на община Две могили да разпореди в съответствие с нормативните актове да се 
учреди безвъзмездно право на строеж за срок от 7 (седем) години в полза на Народно 
читалище „Свектлина - 1927” село Чилнов – ползващо сградата „Културен дом”, находяща се 
в УПИ V, в кв. 14 по регулационния план на село Чилнов, община Две могили, област Русе и 
на архитекта на община Две могили, да подготви необходимите документи, в това число и 
разрешението за строеж.  

 

Двадесет и първа точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 48/19.01.2016 г., относно: 
Кандидатстване на Народно читалище „Пробуда - 1927” село Батишница, община Две 
могили, област Русе пред Държавен фонд „Земеделие” с проект по Мярка 7 „Основни услуги 
и обновяване на селата в селските райони”, Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, 
включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия”  на 
ПРСР 2014 – 2020. 

По нея докладва:  

1. Румен Марков – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
Комисията по „Бюджет и финанси” разгледа и тази докладна записка, която е 

идентична с предходната и аз няма какво да коментирам. Становището на комисията е 
предложеният ни проект на решение да бъде приет. 

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

Комисията по „Предотвратяване и установяване конфликти на интереси, общинска 
собственост, сигурност, екология и други дейности” също разгледа на свое заседание 
докладната записка и подкрепя предложението. 

3. Стефан Димитров – Секретар на Комисията по „Образование, култура 
вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”: 
 И тази докладна записка беше рагледана на заседание на Комисията по „Образование, 
култура вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. Становището на 
комисията е да подкрепим предложението. 

Разисквания по двадесет и първа точка нямаше. 

По двадесет и първа точка от дневния ред, Общинският съвет с 16 (шестнадесет) 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 88 
 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 27, ал. 3  от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 и чл. 4, ал. 1 от 
Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация подкрепя кандидатстването на Народно 
читалище „Пробуда - 1927” село Батишница, община Две могили, област Русе пред 
Държавен фонд „Земеделие” с проект по Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в 
селските райони”, по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително 
инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия”, на ПРСР 2014 – 
2020.   

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 27, ал. 3  от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 и чл. 4, ал. 1 от 
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Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация удостоверява, че реализирането на 
проекта „Реконструкция, модернизация и обновяване на Народно читалище „Пробуда - 1927” 
село Батишница” е в съответствие с основните приоритети, заложени в Общинския план за 
развитие на Община Две могили за периода 2014 – 2020 година.  

3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 2 от Правилник № 1 за 
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация, чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 3, ал. 3 от Закона за общинската 
собственост и чл. 6, ал. 1 от Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане 
с имоти и вещи – общинска собственост в Община Две могили, област Русе преобразува от 
публична общинска собственост в частна общинска собственост общински имот, 
представляващ УПИ ІV кв. 21, по регулационния план на село Батишница, община Две 
могили, област Русе от 2100 кв. м. (две хиляди и сто квадратни метра), с построената в него 
сграда (Културен дом) със застроена площ от 504 кв. м. (петстотин и четири  квадратни 
метра) и възлага на кмета на общината да организира съставянето на нов Акт за частна 
общинска собственост. 

4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 2 от Правилник № 1 за 
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация, чл. 37, ал. 6, т. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 35, 
ал. 1, т. 3, пр. 1 от Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти 
и вещи – общинска собственост в Община Две могили, област Русе във връзка с 
изискванията на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително 
инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия” на ПРСР 2014 – 
2020 година за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 
7 на  ПРСР 2014 – 2020 година на Министерството на земеделието и храните, възлага на 
кмета на община Две могили да разпореди в съответствие с нормативните актове да се 
учреди безвъзмездно право на строеж за срок от 7 (седем) години в полза на Народно 
читалище „Пробуда - 1927” село Батишница – ползващо сградата „Културен дом”, находяща 
се в УПИ ІV, в кв. 21 по регулационния план на село Батишница, община Две могили, област 
Русе и на архитекта на община Две могили, да подготви необходимите документи, в това 
число и разрешението за строеж.  

 

Двадесет и втора точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 46/19.01.2016 г., относно: 
Кандидатстване на Община Две могили пред Държавен фонд „Земеделие” с проект по мярка 
7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, подмярка 7.2. „Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и 
спестяване на енергия” на ПРСР 2014-2020 г. 

По нея докладва:  

1. Мехмед Чолаков – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
Комисията по „Бюджет и финанси” разгледа на свое заседание настоящата докладна 

записка. Община Две могили ще кандидатства по Програма за развитие на селските райони 
2014-2020 г., по мярка 7. „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, по 
подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 
видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от 
възобновяеми източници и спестяване на енергия”, с проект  „Рехабилитация на отсечки от 
общински път RSE 1082 /п.к. RSE 1005/ Бъзовец-Баниска /TGV 1137/ от км. 7+900 до км. 
12+905 и общински път TGV 1137 /граница Община Попово-Две могили/ - Могилино-
Баниска /RSE 1082/ от км. 14+000 до км. 24+922 и подмяна водопроводите в село Могилино 
от ОК 11 през ОК 70 до ОК 131, и село Баниска от ОК 72 през ОК 135 до ОК 142, Община 
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Две могили, Област Русе”, за което е необходимо Решение на Общински съвет. Дейностите 
по проекта са включени в Планa за развитие на Община Две могили 2014-2020 г. 
Становището на комисията е предложеният ни проект на решение да бъде приет. 

Разисквания по двадесет и втора точка нямаше. 

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

21, ал. 1, т. 23, 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. № 46 от 19.01.2016 г. със 16 (шестнадесет) 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 89 
  

1. Дава съгласие Община Две могили да кандидатства по Програма за развитие на 
селските райони 2014-2020 г., по мярка 7. „Основни услуги и обновяване на селата в 
селските райони”, по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително 
инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия”, с проект  
„Рехабилитация на отсечки от общински път RSE 1082 /п.к. RSE 1005/ Бъзовец-Баниска 
/TGV 1137/ от км. 7+900 до км. 12+905 и общински път TGV 1137 /граница Община Попово-
Две могили/ - Могилино-Баниска /RSE 1082/ от км. 14+000 до км. 24+922 и подмяна 
водопроводите в село Могилино от ОК 11 през ОК 70 до ОК 131, и село Баниска от ОК 72 
през ОК 135 до ОК 142, Община Две могили, Област Русе”. 

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

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

 

Двадесет и трета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 41/18.01.2016 г., относно: 
Използване на средствата внасяни от общините като целеви разходи, възстановени в 
резултат на верификация от страна на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна 
среда”, за обезпечаване на разходите за държавни такси и адвокатски хонорари.  

По нея докладва:  

1. Христина Ефтимова – Председател на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
 Община Две могили е член на Регионално Сдружение за управление на отпадъците-
Янтра - Лом 2008, учредено от упълномощени представители на общините: Борово, Бяла, 
Две Могили, Ценово, Полски Тръмбеш и Опака. В резултат на прекратяването на Договорите 
по Проект № DIR-5112122-8-76 “Изграждане на регионалната система за управление на 
отпадъците в регион Борово (Бяла, област Русе)” одобрен за финансиране по процедура № 
BG 161PO005/10/2.10/07/22 “Изграждане на регионални системи за управление на 
отпадъците в региони: Борово (Бяла, Област Русе), Варна, Велико Търново, Габрово, 
Добрич, Костенец (Самоков), Левски (Никопол), Луковит, Панагюрище, Плевен, Разлог, 
Стара Загора и Ямбол” по приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на 
инфраструктурата за третиране на отпадъци” на Оперативна програма „Околна среда 
2007 – 2013 г.” - Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-5112122-
С010/14.12.2012г. възниква необходимостта от избор на адвокатско дружество, което да 
защитава интересите на Сдружението и шестте общини при прекратяване на договорите 
сключени в резултат на ДБФП. За обезпечаване на разходите за държавни такси и хонорари 
са необходими средства, които са непосилни за Община Бяла – възложител на обществените 
поръчки. В тази връзка с Решение № 6 от 15.12.2015 г. от проведено заседание на общото 
събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Борово (Бяла, 
област Русе) е взето решение за целта да се използват средствата, внасяни от общините като 
целеви разходи през годините, които ще им бъдат възстановени в резултат на верификация 
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от страна на УО на ОПОС по договори сключени с изпълнители преди датата на сключавене 
на ДБФП и които са допустим разход по проекта. Становището на комисията е 
предложеният ни проект на решение да бъде приет, като след края на изречението да са 
постави една запетая и да се запише сумата от „…34 207 лева”. Тези средства са целеви 
вноски до 2012 година. Такава вноска не е внасяна от Община Две могили за 2013, 2014 и 
2015 години. 

В разискванията по двадесет и трета точка участие взеха: 

1. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Аз съм съгласен с предложението на комисията, но да не стане така да ни накарат да 
заплатим тази фиксирана сума и за годините назад, за които не е внасяна тази целева вноска. 

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

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

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

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

и взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с вх. № 41 от 

18.01.2016 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 90 
  

1. Дава съгласие средствата, внасяни от община Две могили като целеви разходи през 
годините, възстановени в резултат на верификация от страна на Управляващия орган на 
Оперативна програма „Околна среда” по договори сключени с изпълнители преди датата на 
сключавене на Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-5112122-С010 за проект № 
DIR-5112122-8-76 “Изграждане на регионалната система за управление на отпадъците в 
регион Борово (Бяла, област Русе)” одобрен за финансиране по процедура № 
BG161PO005/10/2.10/07/22 “Изграждане на регионални системи за управление на 
отпадъците в региони: Борово (Бяла, Област Русе), Варна, Велико Търново, Габрово, 
Добрич, Костенец (Самоков), Левски (Никопол), Луковит, Панагюрище, Плевен, Разлог, 
Стара Загора и Ямбол” по приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на 
инфраструктурата за третиране на отпадъци” на Оперативна програма „Околна среда 
2007 – 2013 г.”. да се използват за обезпечаване на разходите за държавни такси и 
адвокатски хонорари, в размер на 34 204 лева. 

 

Двадесет и четвърта точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 42/18.01.2016 г., относно: 
Определяне на членове на общото събрание на Регионално сдружение за управление на 
отпадъците „Янтра – Лом 2008”. 

По нея докладва:  

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

Комисията по „Териториално устройство и строителство, местно самоуправление и 
нормативна уредба” разгледа на свое заседание докладната записка, във връзка с определяне 
на на членове на общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците 
„Янтра – Лом 2008”. Община Две могили е член на Регионално сдружение за управление на 
отпадъците „Янтра – Лом 2008”., учредено от упълномощени представители на общините: 
Борово, Бяла, Две могили, Ценово, Полски Тръмбеш и Опака. В Общото събрание участват 
всички Общини – членове на Сдружението. Всяка община членка на РСУО „Янтра – Лом 
2008” е представена от кмета на общината или упълномощен от него представител. Във 
връзка с проведените избори за кмет на община и общински съветници е необходима и 
промяна на представителите на общините в общото събрание на Сдружението. Комисията 
излезе със становище да подкрепим предложението г-н Борисов да бъде представител на 
Общината в Сдружението. 

Разисквания по двадесет и четвърта точка нямаше. 
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По двадесет и четвърта точка от дневния ред, Общинският съвет на основание 

чл. 21, ал. 1, т. 15 във връзка с чл. 27, ал. 3 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление 

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

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

администрация, чл. 26, ал. 2 от Устава на Регионално сдружение за управление на 

отпадъците – Янтра-Лом 2008 и Докладна записка с вх. № 42 от 18.01.2016 г. с 16 

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

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 91 
  

1. Определя за представител на Община Две могили в Общото събрание на сдружение 
с нестопанска цел „Регионално сдружение за управление на отпадъците „Янтра - Лом 2008” 
– Божидар Димитров Борисов – Кмет на Община Две могили. 

 

Двадесет и пета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 44/19.01.2016 г., относно: 
Използване на натрупаните до края на 2015 г. отчисления по чл. 64 от ЗУО, в размер на 
354 204 лв. за доизграждане на Регионалната система за управление на отпадъците. 

По нея докладва:  

1. Румен Марков – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
 Във връзка с прекратяване на действащите договори сключени в резултат на 
изпълнението на Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-5112122-С010 за проект 
№ DIR-5112122-8-76 “Изграждане на регионалната система за управление на отпадъците в 
регион Борово (Бяла, област Русе)” одобрен за финансиране по процедура № BG 
161PO005/10/2.10/07/22 “Изграждане на регионални системи за управление на отпадъците 
в региони: Борово (Бяла, Област Русе), Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, 
Костенец (Самоков), Левски (Никопол), Луковит, Панагюрище, Плевен, Разлог, Стара 
Загора и Ямбол” по приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за 
третиране на отпадъци” на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” е 
необходимо да се търси друг източник на финансиране за доизграждане на РСУО. За целта 
може да се използват натрупаните отчисления по чл. 64 от ЗУО. В тази връзка с Решение №5 
от 15.12.2015 г. от проведено заседание на общото събрание на Регионално сдружение за 
управление на отпадъците за регион Борово (Бяла, област Русе) е взето решение за 
използване на натрупаните до края на 2015 г. отчисления по чл. 64 от ЗУО за доизграждане 
на Регионалната система за управление на отпадъците. Комисията по „Бюджет и финанси” 
разгледа на свое заседание докладната и реши да промени предложения ни проект на 
решение и аз ще го зачета: 

„1. Дава съгласие да бъдат използвани натрупаните до края на 2015 г. отчисления по 
чл. 64 от ЗУО, в размер на 354 204 лева за доизграждане на Регионалната система за 
управление на отпадъците, при условие, че бъде одобрен за финансиране на обект: 
„Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците в регион Борово/Бяла” и 
Довеждаща инфраструктура за външни връзки на площадката с републиканската пътна 
мрежа и мрежите на техническата инфраструктура, във връзка с подготовката и реализацията 
на проект „Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците в регион 
Борово/Бяла”.” 

В разискванията по двадесет и пета точка участие взеха: 

1. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Съгласен съм с предложението на комисията. Всички знаем, че има проблем с депото, 
но за наш късмет има индикации това да се случи по линия на ПУДООС. 

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

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

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

Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии 
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и взаимодействието му с общинската администрация, Решение № 5/15.12.2015 г. от 

проведено заседание на Общото събрание на Регионално сдружение за управление на 

отпадъците за регион Борово/Бяла, област Русе и Докладна записка с вх. № 44 от 

19.01.2016 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 92 
  

1. Дава съгласие да бъдат използвани натрупаните до края на 2015 г. отчисления по 
чл. 64 от ЗУО, в размер на 354 204 лева за доизграждане на Регионалната система за 
управление на отпадъците, при условие, че бъде одобрен за финансиране на обект: 
„Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците в регион Борово/Бяла” и 
Довеждаща инфраструктура за външни връзки на площадката с републиканската пътна 
мрежа и мрежите на техническата инфраструктура, във връзка с подготовката и реализацията 
на проект „Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците в регион 
Борово/Бяла”. 

 

Двадесет и шеста точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 45/19.01.2016 г., относно: Подаване 
на Заявление от Община Бяла за кандидатстване пред ПУДООС за отпускане на БФП за 
доизграждане на РСУО. 

По нея докладва:  

1. Мехмед Чолаков – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
Община Две могили заедно с Регионално сдружение за управление на отпадъците за 

регион Борово/Бяла, област Русе, учредено от упълномощени представители на общините: 
Борово, Бяла, Две могили, Ценово, Полски Тръмбеш и Опака е партньор по Договор за 
безвъзмездна финансова помощ № DIR-5112122-С010 за проект № DIR-5112122-8-76 
“Изграждане на регионалната система за управление на отпадъците в регион Борово (Бяла, 
област Русе)” одобрен за финансиране по процедура № BG 161PO005/10/2.10/07/22 
“Изграждане на регионални системи за управление на отпадъците в региони: 
Борово/Бяла, Област Русе, Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Костенец 
(Самоков), Левски (Никопол), Луковит, Панагюрище, Плевен, Разлог, Стара Загора и 
Ямбол” по приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране 
на отпадъци” на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”. Във връзка с 
прекратяване на действащите договори сключени в резултат на Договор за безвъзмездна 
финансова помощ № DIR-5112122-С010 е необходимо да се търси друг източник на 
финансиране за доизграждане на РСУО. За целта Община Бяла в качеството си на член на 
Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Борово (Бяла, област Русе) е 
провела консултации с Министерство на околната среда и водите и Предприятието за 
управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) за отпускане на 
безвъзмездна финансова помощ за финансиране на обект: „Изграждане на Регионална 
система за управление на отпадъците в регион Борово/Бяла” и Довеждаща инфраструктура за 
външни връзки на площадката с републиканската пътна мрежа и мрежите на техническата 
инфраструктура, във връзка с подготовката и реализацията на проект „Изграждане на 
Регионална система за управление на отпадъците в регион Борово/Бяла”. Размерът  на 
безвъзмездната финансова помощ е 13 721 307.11 лева без ДДС. Комисията излезе с 
положително становище. 

Разисквания по двадесет и шеста точка нямаше. 

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

21, ал. 1, т. 15 във връзка с чл. 27, ал. 3 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и 

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

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

администрация и Докладна записка с вх. № 45 от 19.01.2016 г. с 16 (шестнадесет) гласа 

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

№ 93 
  

1. Дава съгласие да се подаде Заявление от Община Бяла за отпускане на 
безвъзмездна финансова помощ в размер на 13 721 307.11 лева без ДДС от Предприятието за 
управление на дейностите по опазване на околната среда за финансиране на обект: 
„Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците в регион Борово/Бяла” и 
Довеждаща инфраструктура за външни връзки на площадката с републиканската пътна 
мрежа и мрежите на техническата инфраструктура, във връзка с подготовката и реализацията 
на проект „Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците в регион 
Борово/Бяла”. 

 

Двадесет и седма точка от дневния ред: 

Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 28/14.01.2016 г., относно: Отпускане 
на еднократна финансова помощ на Антония Димитрова Димитрова, живееща в град Две 
могили за раждане на второ дете – Аичел Илханова Илмиева. 

По нея докладва:  

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

заявлението за отпускане на еднократна финансова помощ на Антония Димитрова 
Димитрова за раждане на второ дете. Всички необходими документи съгласно изискванията 
на Наредба № 10 са представени в срок и са редовни, поради което становището на 
комисията е заявлението да бъде уважено. 

2. Севгюл Юмерова – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси” : 
Комисията по „Бюджет и финанси” също разгледа на свое заседание молбата на г-жа 

Димитрова и излезе със становище да и бъде отпусната еднократна финансова помощ в 
размер на 250 лева. 

Разисквания по двадесет и седма точка нямаше. 

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

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

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

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

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

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

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

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

на община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 28/14.01.2016 г. с 16 

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

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 94 
  

1. Отпуска на Антония Димитрова Димитрова, живееща в град Две могили, община 
Две могили, област Русе, на улица „Генерал Гурко” № 17 еднократна финансова помощ в 
размер на 250 (двеста и петдесет) лева, за раждане на второ дете – Аичел Илханова Илмиева, 
родена на 03.12.2015 г. 

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

 

Двадесет и осма точка от дневния ред: 
Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 29/14.01.2016 г., относно: Отпускане 

на еднократна финансова помощ на Румяна Маринова Георгиева, живееща в село Баниска за 
раждане на трето дете – Силвия Румянова Маринова. 

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

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

2. Севгюл Юмерова – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси” : 
Комисията по „Бюджет и финанси” също разгледа на свое заседание молбата на г-жа 

Георгиева и излезе със становище да и бъде отпусната еднократна финансова помощ в 
размер на 300 лева. 

Разисквания по двадесет и осма точка нямаше. 

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

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

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

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация във връзка с чл. 3, ал. 2 във връзка с чл. 4, ал. 1, чл. 5, т. 1.3, чл. 9, т. 1, 

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

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

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

на община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 29/14.01.2016 г. с 16 

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

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 95 
  

1. Отпуска на Румяна Маринова Георгиева, живееща в село Баниска, община Две 
могили, област Русе, на улица „Стара планина” № 53 еднократна финансова помощ в размер 
на 300 (триста) лева, за раждане на трето дете – Силвия Румянова Маринова, родена на 
29.11.2015 г. 

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

 

Двадесет и девета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 30/14.01.2016 г., относно: Отпускане 
на еднократна финансова помощ на Ваня Първанова Севастакиева, живееща в село Каран 
Връбовка, на улица „Света Марина” № 11. 

По нея докладва:  

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

Комисията разгледа на свое заседание и тази молба и излезе със становище тя да не 
бъде уважена, тъй като не отговаря на изискванията на наредбата. 

Разисквания по двадесет и девета точка нямаше. 

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

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

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

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

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. № 30 

от 14.01.2016 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) глас „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
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№ 96 
  

1. Отказва да бъде отпусната на Ваня Първанова Севастакиева, живееща в село Каран 
Връбовка, на улица „Света Марина” № 11 еднократна финансова помощ. 

 

Тридесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 31/14.01.2016 г., относно: Отпускане 
на еднократна финансова помощ на Наим Ахмед Юсни, живеещ в град Две могили, на улица 
„Генерал Радецки” № 7. 

По нея докладва:  

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

Комисията разгледа на свое заседание и тази молба и излезе със становище тя да не 
бъде уважена, тъй като не отговаря на изискванията на наредбата. 

Разисквания по тридесета точка нямаше. 

По тридесета 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. № 31 

от 14.01.2016 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) глас „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 97 
  

1. Отказва да бъде отпусната на Наим Ахмед Юсни, живеещ в град Две могили, на 
улица „Генерал Радецки” № 7 еднократна финансова помощ. 

 

Тридесет и първа точка от дневния ред: 

Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 32/14.01.2016 г., относно: Отпускане 
на еднократна финансова помощ на Димитринка Василева Йорданова, живееща в град Две 
могили, на улица „Мизия” № 8. 

По нея докладва:  

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

Комисията разгледа на свое заседание и тази молба и излезе със становище тя да не 
бъде уважена, тъй като не отговаря на изискванията на наредбата. 

Разисквания по тридесет и първа точка нямаше. 

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

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

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

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

администрация във връзка с чл. 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. № 32 

от 14.01.2016 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) глас „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 98 

 1. Отказва да бъде отпусната на Димитринка Василева Йорданова, живееща в град 
Две могили, на улица „Мизия” № 8 еднократна финансова помощ. 
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Тридесет и втора точка от дневния ред: 

Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 33/14.01.2016 г., относно: Отпускане 
на еднократна финансова помощ на Гюлюмсер Билялова Младенова, живееща в село 
Кацелово, на улица „Васил Левски” № 9. 

По нея докладва:  

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

Комисията разгледа на свое заседание и тази молба от Гюлюмсер Билялова 
Младенова, в която тя твърди, че е майка на Билян Младенов, който е с вродена аномалия на 
отделителната система. По предложение на СБАЛДБ „проф. Иван Митев ЕАД” град София 
са вписани в регистъра на агенцията за трансплантация на бъбрек. Оказва се, че тя може да 
стане донор на детето си, но за целта е необходимо да извърши редица изследвания. 
Изследванията са направени, за които е заплатила сумата от 200 лева. Безработна е, тъй като 
е личен асистент на синът си. Моли ни за помощ. Комисията предлага на общинския съвет 
сега помощта да бъде отказана, но след като бъде извършена трансплантацията ще и се 
отпуснат средства. 

Разисквания по тридесет и втораа точка нямаше. 

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

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

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

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

администрация 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. № 33 

от 14.01.2016 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) глас „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 99 
  

1. Отказва да бъде отпусната на Гюлюмсер Билялова Младенова, живееща в село 
Кацелово, на улица „Васил Левски” № 9 еднократна финансова помощ. 

 

Тридесет и трета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 50/20.01.2016 г., относно: Отпускане 
на еднократна финансова помощ на Дяко Найчев Балов, живеещ в град Две могили, на улица 
„Гълъбец Планина” № 4. 

По нея докладва:  

1. Велко Иванов – Член на Комисията по „Здравеопазване и социални дейности”: 
Комисията разгледа на свое заседание и тази молба и излезе със становище тя да не 

бъде уважена, тъй като не отговаря на изискванията на наредбата. 
Разисквания по тридесет и трета точка нямаше. 

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

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

местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 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. № 50 

от 20.01.2016 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) глас „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
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№ 100 
  

1. Отказва да бъде отпусната на Дяко Найчев Балов, живеещ в град Две могили, на 
улица „Гълъбец Планина” № 4 еднократна финансова помощ. 

 

Тридесет и четвърта точка от дневния ред: 

Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 51/20.01.2016 г., относно: Отпускане 
на еднократна финансова помощ на Христина Петрова Димитрова, живееща в град Две 
могили, на улица „Оборище” № 4. 

По нея докладва:  

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

Комисията разгледа на свое заседание и тази молба и излезе със становище тя да не 
бъде уважена, тъй като не отговаря на изискванията на наредбата. 

Разисквания по тридесет и четвърта точка нямаше. 

По тридесет и 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 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. № 51 

от 20.01.2016 г. с 15 (питнадесет) гласа „За”, 0 (нула) глас „Против” и 1 (един) гласа 

„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 101 
  

1. Отказва да бъде отпусната на Христина Петрова Димитрова, живееща в град Две 
могили, на улица „Оборище” № 4 еднократна финансова помощ. 

 

Тридесет и пета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 67/28.01.2016 г., относно: 
Сключване споразумение за сътрудничество с Община Адунаци Копъчени, окръг Гюргево, 
Република Румъния. 

По нея докладва: 

1. Христина Ефтимова – Председател на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
На 27.01.2016г. в Окръжен съвет в град Гюргево е била проведена работна среща 

„Етап на подготовка на Румънско-Български трансгранични проекти за периода 2014-2020 
г.”, в рамките на която са се дискутирали възможности за подаване на бъдещи партньорски 
проекти. На срещата е станало ясно, че Министерството на външните работи на Република 
Румъния е изразило положително становище, относно бъдещо сътрудничество на Община 
Адунаци Копъчени, Република Румъния с Община Две могили. На Община Две могили се 
предоставя възможност за разширяване международните контакти и в частност засилване на 
трансграничното сътрудничество и подкрепа между двете Страни основано на 
административно териториалните компетенции за изпълнение на бъдещата Програма за 
трансгранично сътрудничество България – Румъния – България 2014-2020. Становището на 
Комисията по „Бюджет и финанси” е предложението да бъде прието. 

Разисквания по тридесет и пета точка нямаше. 

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

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

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

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация и Докладна записка с вх. № 67 от 28.01.2016 г. с 15 (петнадесет) гласа 

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

№ 102 
  

1. Дава съгласие  Община Две могили да сключи Споразумение за сътрудничество с 
Община Адунаци Копъчени, окръг Гюргево, Република Румъния за развитие на изгодни 
двустранни връзки между двете администрации в различни области на дейност и изпълнение 
на бъдещата програма за трансгранично сътрудничество. 

2. Възлага на Кмета на Община Две могили да извърши необходимите действия по 
сключване на Споразумението за сътрудничество. 

Приложение: Презентация на Община Адунаци Копъчени, окръг Гюргево, Република 
Румъния. 

 

Тридесет и шеста точка от дневния ред: 

Изказвания, питания, становища и предложения от граждани. 

 1. Николай Христов – Общински съветник: 

 Г-н Борисов, искам да Ви попитам Вие доволен ли сте от тазгодишното почистване на 
улиците и смятате ли, че успяхте да овладеете зимната обстановка? Предвиждат ли се 
санкции за фирмите, които трябваше да чистят? Моля, да бъде предоставена информация на 
следващото заседание каква сума е платена на почистващите фирми. 

2. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

След падналия снеговалеж, наистина се оказа, че положението в неделя не е никак 
добро.  

С наличния договор с мобилния оператор се оказа, че ние не можем да направим 
абсолютно никаква организация. 

С фирма „Черни Лом” не подписах договор, защото машините им не са изрядни, аз 
казах и това на предходното заседание. Всички казвате, че трябва да осигуряваме работа на 
местните хора, но видяхте какво стана. Не сме ние хората, които трябва да ходим по илиците 
и да гледаме къде е почистено и къде не. Хората, които чистят Две могили – на тях трябва да 
им тежи на съвестта. Аз съм възхитен от село Помен, г-н Мехмед Чолаков си е свършил 
много добре работата, всичко беше почистено. Вложил е солидни средства за техника и беше 
осигурил хора на 8 ч. работен ден. 

Ще взема нужните мерки – предупредил съм хората, с които са сключени договорите, 
ако не чистят с необходимата техника, с която трябва да се чисти, ще доведа хора отвън. 

Ангажирах хора от администрацията, които почистваха тротоарите и мисля, че с 
наличните средства и сили се справихме добре. 

 

Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет: 

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

 

Протоколът е изготвен на 04.02.2016 г. и отпечатан в 3 екз. 

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

 
МД/МД 

           Председател Общинския съвет – Две могили:  

     

 

_________________ (Байчо Петров Георгиев) 


