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

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

Екз. № 3 
 

П Р О Т О К О Л 
 

№ 23 
 

Днес, 28 февруари 2017 година, в 9.00 часа, в конферентната зала на Община Две 
могили, започна двадесет и третото редовно заседание на VІI – мия Общински съвет – Две 
могили. 

Айдън Карамехмедов – Председател на Общинския съвет:  
На заседанието на Общинския съвет от общо 17 (седемнадесет) общински съветника, 

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

В работата му ще вземат участие: Божидар Борисов – кмет на Община Две могили, 
Красимира Русинова – зам.-кмет на Община Две могили, Бисер Йончев – зам.-кмет на 
Община Две могили, Мариета Петрова – Секретар на Община Две могили, Йордан Борисов – 
Обществен посредник на Общината, Момчил Абрашев – представител на Областна 
администрация град Русе, Христо Янков – полицейски инспектор в РУ „Полиция” град Две 
могили, служители от Общинска администрация. 

 

Айдън Карамехмедов – Председател на Общинския съвет:  
Колеги, преди за започнем нашата работа искам да Ви уведомя, че с наше Решение № 

440 по Протокол № 22/27.01.2017 г. следва да бъдат наградени с Грамоти за развитието и 
позитивния имидж на община Две могили ученици, на които аз ще изчитам имената, а 
Кметът на Общината ще им връчва грамотите, а именно: 

1. Мирослава Димитрова Андронова  
2. Зарена Веселинова Коева 
3. Мария Красимирова Кунева 
4. Ирина Деанова Дочева 
5. Аляра Себахадин Тасим  
6. Дария Пламенова Николаева 
7. Явора Валентинова Цанева 
8. Славена Николаева Иванова 
9. Велислава Цветомирова Златанова 
10. Дамла Акифова Хасан 
11. Васил Георгиев Колев 
12. Виктор Николаев Петков 
13. Константин Венциславов Кирилов 
14. Мерт Себахадин Тасим 
15. Емил Ивайлов Ганев 
16. Християн Иванов Ангелов 
17. Емирджан Еролов Амдиев 
18. Емирхан Еролов Амдиев 
19. Виктория Николаева Стефанова 
20. Айше Сезгин Ружди 
21. Магдалена Мирославова Димитрова 
22. Михаел Пламенов Петров 
23. Доротея Веселинова Борисова 



 

 2

24. Бедрие Неджметинова Мустафова 
25. Силвен Исуфова Наимова 
26. Ренета Стелианова Цонева 
27. Траяна Даниелова Николова 
28. Калина Красимирова Илиева 
29. Явор Боянов Минчев 
30. Теодора Красимирова Николова 
31. Николай Русев Петков 
32. Симеон Боянов Стойчев 
33. Десислав Димитров Димитров 
34. Стилиан Георгиев Станчев 
35. Владислав Ивайлов Пенев  
36. Тодор Валентинов Цанев  
Айдън Карамехмедов – Председател на Общинския съвет:  
Колеги, дневният ред за настоящото редовно заседание Ви е раздаден предварително. 
Имате ли Вие предложения за изменение или допълнение на дневния ред? 
Няма. 
 

Който е съгласен с така предложения проект за дневен ред, да стане дневен ред на 
настоящото редовно заседание на Общинския съвет, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
 

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

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

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
 

1. Отчет – анализ с вх. № 130/16.02.2017 г. на Началник на РУ – Две могили, 

относно: Дейността на РУ – Две могили през 2015 г.  
Докладва: Румен Марков – председател на Комисията по „Предотвратяване и 

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

дейности”. 

2. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 88/08.02.2017 г., относно: 

Приемане на План за стопанисване, експлоатация и поддържане на Активите и Програма за 
опазване на околната среда на „ВиК” ООД град Русе. 

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

и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 
3. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 32/30.01.2017 г., относно: 

Годишен отчет за изпълнението на Програмата за управление на Община Две могили за 
мандат 2015 - 2019 година за 2016 година. 

Докладва: Галя Додева – председател на Комисията по „Териториално устройство 

и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 
4. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 34/31.01.2017 г., относно: 

Вземане решение за даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – 
Изменение на план за улична регулация от ОТ 246 до ОТ 251 /ИПУР/ и Изменение план за 
регулация /ИПР/ на УПИ ХІІІ-1057, кв. 59 по плана на гр. Две могили по реда на чл. 134, ал. 
2, т. 6  от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.  

Докладва: Георги Георгиев – секретар на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 
5. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 75/03.02.2017 г., относно: 

Включване на ОУ „Христо Ботев” – с. Баниска, община Две могили, област Русе в Списъка 
на защитените училища в Република България за учебната 2017/2018 г. 

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

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 



 

 3

6. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 84/08.02.2017 г., относно: 

Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост чрез публичен търг с 
явно наддаване.  

Докладва: Георги Георгиев – член на Комисията по „Предотвратяване и 

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

дейности”. 

7. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 85/08.02.2017 г., относно: 
Продажба на имот – частна общинска собственост в град Две могили. 

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

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

дейности”. 

8. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 86/08.02.2017 г., относно: 
Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост чрез публичен търг с 
явно наддаване. 

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

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

9. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 89/08.02.2017 г., относно: 

Приемане на Общински план за младежта за 2017 година. 
Докладва: Светлана Цветанова –член на Комисията по „Образование, култура 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

10. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 90/08.02.2017 г., относно: Отчет 
за изпълнение на Плана за действие на Община Две могили в изпълнение на Областната 
стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в 
уязвимо положение, живеещи в сходна на ромите ситуация за 2016 г. 

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

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

11. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 91/10.02.2017 г., относно: 

Приемане на Отчет за изпълнението на бюджета на Общинския съвет в Община Две могили 
за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г. 

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

12. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 92/10.02.2017 г., относно: 

Определяне размера на трудовите възнаграждения на кметовете на кметства. 
Докладва: Мехмед Чолаков – член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

13. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 120/14.02.2017 г., относно: 

Отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост в землището на с. 
Бъзовец. 

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

животновъдство и гори”. 

14. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 121/14.02.2017 г., относно: 

Информация за извършените промени по бюджета на Община Две могили по реда на чл. 125, 
ал. 1 и чл.112, ал. 5 от Закона за публичните финанси и чл. 40, 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 за четвъртото тримесечие на 2016 година. 

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

финанси”. 

15. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 122/14.02.2017 г., относно: 

Информация за спазване на транспортната схема в Община Две могили през 2016 г. 
Докладва: Стефан Димитров – член на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 
16. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 131/16.02.2017 г., относно: 

Изменение на т. 1.1. от Решение № 17 по Протокол № 2/24.11.2015 година. 
Докладва: Мехмед Чолаков – член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
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17. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 139/16.02.2017 г., относно: 

Решение за предоставяне на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, находящи 
се на територията на община Две могили за общо и индивидуално ползване на земеделски 
стопани, отглеждащи пасищни животни по реда на чл. 37и и чл. 37о от Закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ). 

Докладва: Ивайло Иванов – член на Комисията по „Земеделие, животновъдство и 

гори”. 

18. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 140/16.02.2017 г., относно: 

Изменение на точка 5 от Решение № 36 взето на заседание на Общински съвет Две могили с 
Протокол № 04/19.12.2007 г.   

Докладва: Байчо Георгиев – член на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

19. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 78/08.02.2017 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Мирела Антонова Любенова, живееща в град 
Две могили за раждане на трето дете – Антоанета Любчева Живкова. 

Докладва: Байчо Георгиев – председател на Комисията по „Здравеопазване и 

социални дейности”. 

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

20. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 79/08.02.2017 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Дамяна Галева Асенова, живееща в град Две 
могили за раждане на първо дете – Стефан Николаев Филчев. 

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

дейности”. 

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

21. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 80/08.02.2017 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Пенчо Йорданов Атанасов, живеещ в град 
Две могили, на улица „Русалка” № 22. 

Докладва: Байчо Георгиев – председател на Комисията по „Здравеопазване и 

социални дейности”. 

22. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 81/08.02.2017 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Валентин Асенов Ангелов, живеещ в село 
Бъзовец, на улица „Георги Димитров” № 153. 

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

дейности”. 

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

23. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 82/08.02.2017 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Данаил Ненов Иванов, живеещ в град Две 
могили, на улица „Васил Друмев” № 12. 

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

социални дейности”. 

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

24. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 83/08.02.2017 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Людмила Георгиева Гаврагатова, живееща в 
град Две могили, на улица „Неофит Бозвели” № 5. 

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

социални дейности”. 

25. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 87/08.02.2017 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Албена Здравкова Асенова, живееща в град 
Две могили, на улица „Русалка” № 30. 

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

дейности”. 
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26. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 127/16.02.2017 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Тихомира Йорданова Недялкова, живееща в 
град Две могили за раждане на второ дете – Божидара Красенова Недялкова. 

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

социални дейности”. 

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

27. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 128/16.02.2017 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Йордан Янков Йорданов, живеещ в град Две 
могили, на улица „Места” № 82. 

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

социални дейности”. 

28. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 123/16.02.2017 г., относно: 

Стратегия за водено от общностите местно развитие 2014-2020” на Сдружение „МИГ-
ЛИДЕР на територия Две могили и Иваново". 

Докладва: Галя Додева – председател на Комисията по „Териториално устройство 

и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

29. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 129/16.02.2017 г., относно: 

Искане с вх. № 10 от 31.01.2017 г. за осигуряване на финансови средства във връзка с 
кандидатстване на „МИГ ЛИДЕР на територия Две могили и Иваново” по Подмярка 19.2 
„Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” 
на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските 
райони за периода 2014-2020 г. 

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

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

Първа точка от дневния ред: 

Отчет – анализ с вх. № 130/16.02.2017 г. на Началник на РУ – Две могили, 

относно: Дейността на РУ – Две могили през 2015 г.  
По него докладва:  

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

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

дейности”: 

Всяка година РУ «Полиция» град Две могили представя пред Общинския съвет Отчет 
– анализ за дейността си през изминалата година. Аз си направих труда да направя сравнение 
на последните три отчета за три години назад. 

Впечатление прави, че регистрираните престъпления за 2016 година са 64, за 2015 – 
118, а за 2014 – 130. Тези цифри сами говорят за себе си, като дават положителна оценка за 
една много добре свършена работа. 

Разкриваемостта на престъпленията е както следва: за 2016 година са разкрити 36 
престъпления, за 2015 – 37. През изминалата година най-голям дял имат престъпленията 
срещу собствеността. Според статистическите данни се наблюдава значителен спад в 
извършените кражби и запазване процента на разкриваемост, което се дължи на създадената 
организация за засилване полицейското присъствие в малките населени места и 
ежемесечното планиране на разстановката на силите и средствата за изпълнение на ППД на 
територията на РУ – Две могили, с конкретно посочени уязвими места, приоритетни 
участъци за обслужване и установъчни пунктове за ефективно противодействие на 
престъпността, въз основа на изготвените анализи на дейността на служителите 
изпълняващи ППД, съобразено с анализа на средата за сигурност и интиезитета на 
регистрираната престъпност. 

Според интензитета влияещи в най-голяма степен върху средата за сигурност 
степенувано са: Кражбите – 27 бр. с/у (51 бр. за 2015 г.); Общоопасни престъпления – 25 бр. 
(управление на МПС след употреба на алкохол над 1.2 промила, неправоспособност, ПТП с 
телесни повреди и палежи), с/у (32 бр. за 2015 г.); Наркотици – 2 бр. с/у (1 бр. за 2015 г.); 
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Убийство – 1 бр. с/у (0 бр. за 2015 г.); Грабежи – 1 бр. с/у (0 бр. за 2015 г.); Измами – 0 бр. с/у 
(7 бр. за 2015 г.). 

Опазване на обществения ред (в т.ч. при провеждане на масови мероприятия): 
Предвид спецификата на обслужвания район – 1 град и 24 села патрулно-постова 

дейност се извършва на територията на РУ Две могили от един смесен наряд, включващ 
служители по ООР и ПК. Със заповед са определени патрулните участъци с обособени 
маршрути и съответно указания за изпълнение на ППД по тях. Базирайки се на анализа на 
по- характерните правонарушения, извършени на територията на РУ Две могили за месеца се 
изготвя разстановка на силите и средствата за изпълнение на ППД на обслужваната 
територия с конкретни патрулни участъци и установъчни пунктове. 

В ООР работят 5 полицейски служители, а в ПК са 4 мл. автоконтрольори. Нарядите 
осъществяващи ППД са смесени от Полицаи в ООР и Младши автоконтрольор под 
непосредственото ръководство и контрол на КО ООР.  

Опазването на обществения ред в отделните населени места се осъществява от 2 
Полицейски и 8 Младши полицейски инспектори, като основно дейността им е насочена към 
изпълнение на задачите, залегнати в плановете, които произтичат от потребностите на 
обществото, промените в средата за сигурност, правна дейност и проверка по сигнали на 
граждани. Освен това при провеждане на полицейски операции се сформираха екипи от 
Полицейски и Младши полицейски инспектори, които съгласно изготвен план осъществяват 
полицейско присъствие в отделни села, определени въз основа анализ на средата за 
сигурност.  

ПИ и Мл. ПИ ежедневно оказваха съдействия на граждани, държавни и обществени 
органи, като Общинска администрация, СЗ КООРС, държавни и частни съдебни изпълнители 
и други. Служителите работят съвместно с общинска администрация, отдел “Закрила на 
детето” и представители на учебните заведения на територията на РУ Две могили, с цел 
недопускане и ограничаване извършването на престъпления от малолетни и непълнолетни 
лица. През отчетния период е възникнал един случай на оказване полицейска закрила на 
дете. В съответствие с изискванията на наредбите на Общинските съвети на двете общини, 
ПИ и Мл. ПИ контролираха спазването на правилата на поведение на обществени места 
/търговски обекти, питейни заведения  и др./.  

През изтеклата година служителите от РУ-Две могили бяха ангажирани с охраната 
на изборните секции и съпровождането на изборните материали, при провеждането на 
избори за президент, вицепрезидент на Република България и национален референдум. 
Нарушения на обществения ред и изборните права на гражданите на територията обслужвана 
от РУ-Две могили не бяха допуснати.   

Приемните в малките населени места са посетени от 1 638 лица, като за същия период 
на 2015 г. от 1 398 лица. 

По изпълнение на ежедневните си служебни задължения служителите от ТП при РУ 
Две могили са връчили 558 бр. НП и електронни фишове и 489 призовки. 

От представения отчет се вижда подобрението на работата на РУ „Полиция” град Две 
могили, поради което становището на шеста комисия е той да бъде приет. 

В разискванията по първа точка участие взеха: 

1. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 

Аз искам да изкажа своята благодарност към добрата работа на РУ „Полиция” град 
Две могили с пожелание да продължава съвместната ни работа и занапред. Аз винаги съм си 
чудил и дори съм задавал въпрос и на Началника на РУ „Полиция” град Две могили – как 
успява да мотивира служителите да изпълняват толкова добре служебните си задължения? 

2. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Аз също искам да изкажа своята благодарност към работата на РУ „Полиция” град 
Две могили. За времето през което заемам тази длъжност съм имал много добри 
взаимоотношения, както с Началника на РУ „Полиция” – г-н Енев, така и с г-н Янков – 
полицейски инспектор.  
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След приключване на разискванията по първа точка от дневния ред, 

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

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

1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, във връзка с Решение № 416 по 

Протокол № 21/22.12.2016 г. и Отчет – анализ с вх. № 130 от 16.02.2017 г. със 17 

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

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 458 
  

1. Приема Отчет – анализ за състоянието на престъпността и опазването на 
обществения ред на територията на РУ „Полиция” – град Две могили за 2016 г. 

Приложение: Отчет – анализ за състоянието на престъпността и опазването на 
обществения ред на територията на РУ „Полиция” – град Две могили за 2016 г. 
 

Втора точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 88/08.02.2017 г., относно: Приемане 
на План за стопанисване, експлоатация и поддържане на Активите и Програма за опазване на 
околната среда на „ВиК” ООД град Русе. 

По нея докладва:  

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

В деловодството на Община Две могили е постъпило писмо от Областния управител 
на Област Русе, с което ни предоставя на електронен носител, изготвени от ВиК оператора 
проекти на: План за стопанисване, експлоатация и поддържане на Активите на „ВиК” ООД 
град Русе и План за опазване на околната среда, заедно с копие от становище от РИОСВ – 
Русе по План за опазване на околната среда, с цел обсъждане и проверка съответствието с 
Общинските програми за околната среда по чл. 79 от Закона за опазване на околната среда, 
включително Общинските програми за управление на отпадъците по чл. 52 от Закона за 
управление на отпадъците. 

Според горепосочения текст тези документи следва да се обсъдят и съгласуват, като 
това се обективира с Решение на Общински съвет – Две могили и в последствие в Решение 
на Общото събрание на Асоциацията по ВиК – Русе. 

Комисията по „Териториално устройство и строителство, местно самоуправление и 
нормативна уредба” разгледа на свое заседание предложения ни проект на решение и излезе 
със становище той да бъде приет. 

Разисквания по втора точка нямаше. 

По втора 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 – Две могили, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация и Докладна записка с вх. № 88 от 08.02.2017 г. със 17 

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

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 459 
 

1. При невъзможност Кметът на Община Две могили да вземе участие в заседанието 
на Общото събрание на Асоциацията по ВиК – Русе, което ще се проведе на 28.02.2017 г. в 
град Русе, определя Красимира Русинова – зам.-кмет на Община Две могили да го 
представлява. 
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2. При поставяне на допълнителни въпроси на заседанието да приема предложенията 
към същите за информация, като при необходимост да гласува както намери за добре и с 
оглед запазване интереса на Община Две могили. 

3. Приема План за стопанисване, експлоатация и поддържане на Активите на „ВиК” 
ООД град Русе. 

4. Приема План за опазване на околната среда на „ВиК” ООД град Русе. 
 

Трета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 32/30.01.2017 г., относно: Годишен 
отчет за изпълнението на Програмата за управление на Община Две могили за мандат 2015 - 
2019 година за 2016 година. 

По нея докладва:  

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

Представен ни е отчет за изпълнение на Програмата за управление на Община Две 
могили за мандат 2015 - 2019 година за 2016 година, като той е направил и междинна 
оценка в планираните си действия до края на мандата и по-конкретно в рамките на 
започващата 2017 г. 

В началото на отчета, Кметът е посочил кандидатстването по проекти в областта на 
развитие на транспортната инфраструктура по Програма за развитие на селските райони, а 
именно: Рехабилитация и реконструкция на участъци от общинските пътища за с. Помен; 
Реконструкция на улици в Община Две могили; Авариен ремонт на улици в град Две 
могили; Ремонт и реконструкция на покрива на спортен комплекс в СУ „Св. Св. Кирим и 
Методий” град Две могили.  

Във връзка с развитие на екологичната инфраструктура и ефективното и ефикасно 
управление на отпадъците Община Две могили участва в Регионалното сдружение за 
управление на отпадъците регион Борово, Бяла. Сдружението реализира проект 
„Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Борово, който се 
изпълнява в партньорство с общините Борово, Бяла, Ценово, Две могили, Полски Тръмбеш 
и Опака. Целта е обезвреждане на цялото количество битови отпадъци. Поради изтичане на 
периода за допустимост на разходите по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, на 31.12.2015 г. 
на общото събрание на Регионалното сдружение е взето решение да се кандидатсва пред 
ПУДООС за отпускане на безвъзмездна помощ за изпълнение на проекта в размер на близо 
13 милн. лева с ДДС. 

Една от приоритетните области за Общината е развитието на туризма и утвърждаване 
и популяризирането на общината като туристическа дестинация. 

В изпълнение на Програмата за развитие на туризма в периода 2016-2019 г, през 2016 
г. бяха подобрени условията за развитието на туризма в пещера „Орлова Чука”, като 
основна туристическа дестинация в Общината. Извършени бяха ремонтни дейности и 
преоборудване на хижа „Орлова чука” и търговския обект и са налице повече туристи през 
изминалия туристически сезон. 

Кметът е посочил и проблемите и насоки за развитие на Общината през 2017 г. 
- Повишаване на ефективността за управление на отпадъците чрез доизграждане на 

регионална система за управление на отпадъците и извършване на комуналните дейности 
самостоятелно от Общината. 

- Поддържане на благоприятна данъчна среда. 
- Развитието на нови предприятия и бизнес начинания. 
- Популяризиране и рекламиране на Общината като туристическа дестинация. 
В отчета Кметът е описал и бюджета, който приехме миналия месец. 
През изминалата година бе разкрит нов леснодостъпен за гражданите и бизнеса 

ЦУИГ. 
Посочени са и всички дейности и проекти, реализирани от Общината, които са в 

процес на реализация или подготвени за кандидатстване. През 2016 г. са реализирани и 
програми за заетост към Агенцията по заетостта. 
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В сферата на здравеопазването Кметът отчита проблема с липсата на лични лекари и 
достъпни здравни услуги. Надяваме се да бъде разкрит физиотерапевтичен кабинет в 
сградата на бившата поликлиника, за който се водиха преговори с болницата в Бяла. 

В отчета следва постигнатото в спорта от футболния клуб, клубът по тенис на маса, 
спортният клуб за обучение и тренировки по бойни спортове.  

Отделена е и немалка част в отчета за работата в направление култура. Кметът отчита 
недостатъчните финансови средства, които се отпускат от Министерството на финансите за 
читалищата. 

Голям проблем за Общината са финансовите задължения по двете наложени корекции 
по изпълнени проекти по ОП Околна среда 2007-2013 и програмата за ТГС „Румъния – 
България 2007-2013 г.” Ако ги нямаше тези задължения Общината, щяхме да бъдем 
финансово стабилни. 

Свършеното през годината не е никак малко, винаги има какво да се желае. Считам, 
че Кметът има сили и енергия да продължи започнатото, но както всички знаем „Една 
птичка, пролет не прави”. 

Жителите на Община Две могили трябва да бъдем по-търпеливи и толерантни, 
взискателни и критични, да помагаме и бъдем съпричастни при управление на публичните 
процеси. 

Проблемите и предизвикателствата, които е посочил Кметът в настоящия документ 
могат да бъдат решавани само с общи усилия от всички нас. 

Комисията по „Териториално устройство и строителство, местно самоуправление и 
нормативна уредба” разгледа отчета и излезе със становище той да бъде приет. 

В разискванията по трета точка участие взеха: 

1. Байчо Георгиев – Общински съветник: 

Когато приемахме Програмата за управление на Кмета на Общината за мандата му, тя 
беше структурирана в 10 основни момента. Искаше ми се при изготвянето му, отчетът също 
да беше структуриран по този начин, за да ни е по-лесно да се ориентираме какво е свършено 
и какво не. 

Община Две могили участва в Регионалното сдружение за управление на отпадъците 
регион Борово (Бяла, област Русе). Сдружението реализира проект „Изграждане на 
регионалната система за управление на отпадъците в регион Борово (Бяла, област Русе)”, 
който се изпълнява в партньорство с общините Борово, Бяла, Ценово, Две могили, Полски 
Тръмбеш и Опака. Целта на проекта е изграждането на необходимата инфраструктура за 
екологосъобразното обезвреждане на цялото количество битови отпадъци, генерирани на 
територията на регион Борово, обхващащ Борово, Бяла, Две могили, Опака, Полски Тръмбеш 
и Ценово. Общата площ на проектния регион 1 800,7 км². 
 Поради изтичане периода за допустимост на разходите по Оперативна програма 
„Околна среда 2007– 2013 г.” /31.12.2015 г./, на общо събрание на Регионалното сдружение 
за управление на отпадъците за регион Борово /Бяла, област Русе/ е взето решение за 
кандидатстване пред ПУДООС за отпускане на безвъзмездна помощ за изпълнение на 
инвестиционен проект „Доизграждане на регионална система за управление на отпадъците в 
регион Борово /Бяла, област Русе/“ и довеждаща инфраструктура за външни връзки на 
площадката с републиканската пътна мрежа и мрежите на техническата инфраструктура“ в 
размер на 12 840 013.73 лева с ДДС. През 2016 г. на Общо събрание на Регионалното 
сдружение за управление на отпадъците за регион Борово е прието решение със съгласието 
на общинските съвети на общините членки, изграждането на сепарираща и компостираща 
инсталации по проект «Изграждане на регионална система за управление на отпадъците за 
регион Борово /Бяла, област Русе/» да се финансира със собствени средства на общините и 
доплащане с безлихвен заем от ПУДООС в размер на 2 000 000 лв. за срок от 3 години с 1 
година гратисен период. Средствата, с които всяка една община ще участва при 
финансирането на проекта и погасяване на заема ще бъдат обвързани с регистрираните 
жители по настоящ адрес на съответната община и чрез събраните по реда на чл. 64 от ЗУО 
отчисления. През м. февруари 2016 г. ние гласувахме 34 000 лева за това ДЕПО, а не е ясно 
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ние дадохме ли ги тези пари или още не. През м. ноември 2016 г. ние разбираме, че 
сепариращата инсталация не може да бъде изградена по ПУДООС. Какво се случва с това 
ДУПО на никой не му е ясно, само вземаме решения за отпускане на средства, а какво се 
случва? Бих искал, Кметът на Общината да намери начин да покани изпълнителния директор 
на това сдружение да присъства на някое наше заседание и да даде разяснение каквмо се 
случва. 

Основните комунални услуги за населението – сметосъбиране, сметоизвозване, 
поддържане на депото за твърди битови отпадъци, зимно поддържане на уличната мрежа в 
града се осъществяват от „Черни Лом 2008“ ЕООД град Две могили. Вече трета година ТБО 
не е увеличавана, отлага се и включването на нова методика за изчисляването и. Ежегодно 
Общината плаща 550 000 лева за сметосъбиране и сметоизвозване на отпадъците. Трябва да 
се намери начин да се работи по оптимизиране на разходите. 

Освен това, проектите – миналата година правихме поправка на поправката и пак не 
виждам да се е случило кой знае какво. Тези консултанти трябваше да дойдат да се 
запознаем с тях. 

Бюджета – държавните приходи се изпълняват на 100 %, но местните приходи за 2016 
г. от 270 000 лева сме реализирали само 240 000 лева. Къде остават другите 300 000 лева? 

Мога да кажа, че за тази една година Кметът на Общината се стара изключително 
много, но за съжаление не видях и не чух никой от екипа му нито веднъж да кажат нещо. 

2. Божидар Борисов – Кмет ан Общината: 

Прав сте г-н Георгиев, следващият път ще изготвим отчета по структурата, по която е 
изготвена и Програмата. 

Наистина това ДЕПО се оказа много голям проблем и аз не знам как ще успеем да го 
реализираме. До момента са изхарчени 4 милн. лева, а все още нищо не е направено. 
Поддържаме непрекъснати контакти с кмета на Бяла – г-н Димитър Славов по този въпрос. 
Ще търся начини Общината да излезе от това сдружение и заедно с друга по-близка наша 
Община да успеем да реализираме нещо друго. Що се отнася до методиката за изчисляване 
на ТБО, ние няма откъде да си я измислим, тя трябва да ни се подаде от там, за да можем 
вече ние да работим по нея. През този мандат не сме увеличавали ТБО, но търсим начини за 
оптимизиране на разходите. 

За проектите – както знаете при влизането ни в Общината ние не разполагапхме с 
никакви готови проекти и наредбата, според която трябваше да се кандидатства излезе 
твърде късно и поради тази причина се налагаше да се прави промяна на решенията. Моля да 
бъда извинен от Вас, но вината е изцяло, защото се правеха непрекъснати промени. 

След приключване на разискванията по трета точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 44, ал. 5, изречение трето във връзка с чл. 21, ал. 1, 

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

администрация и 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. № 32 от 30.01.2017 г. със 17 (седемнадесет) 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 460 
  

1. Приема за сведение годишен отчет за изпълнението на Програмата за управление 
на Община Две могили за мандат 2015 - 2019 година за 2016 година. 

Приложение: Годишен отчет за изпълнението на Програмата за управление на 
Община Две могили за мандат 2015 - 2019 година за 2016 година. 

 

Четвърта точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 34/31.01.2017 г., относно: Вземане 
решение за даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – Изменение 
на план за улична регулация от ОТ 246 до ОТ 251 /ИПУР/ и Изменение план за регулация 
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/ИПР/ на УПИ ХІІІ-1057, кв. 59 по плана на гр. Две могили по реда на чл. 134, ал. 2, т. 6  от 
Закона за устройство на територията /ЗУТ/.  

По нея докладва:  

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

Постъпило е искане от Красимир Николов Нечев за даване на разрешение за 
изработване на Подробен устройствен план – Изменение на план за улична регулация от 
ОТ 246 до ОТ 251 /ИПУР/ и Изменение план за регулация /ИПР/ на УПИ ХІІІ-1057, кв. 59 
по плана на град Две могили по реда на чл. 134, ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на 
територията /ЗУТ/. От представените техническо задание, съгласно чл. 125, ал. 1 от ЗУТ, 
скица-предложение и обяснителна записка изработени от фирма „БУЛМАП” ООД е видно, 
че целта на проекта е да се разшири територията на УПИ ХІІІ-1057 в кв. 59, собственост на 
Красимир Николов Нечев със 73 м2, за бъдещо изграждане на изгребна яма за нуждите на 
домакинството. 

Становището на комисията по „Териториално устройство и строителство, местно 
самоуправление и нормативна уредба” 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. 11 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на територията 

и чл. 3, ал. 2, т. 5 от Правилник № 1 за организацията и дейността на общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и Докладна 

записка с вх. № 34 от 31.01.2017 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 461 
  

1. Дава разрешение за изработване на Подробен устройствен план – Изменение на 
план за улична регулация от ОТ 246 до ОТ 251 /ИПУР/ и Изменение план за регулация /ИПР/ 
на УПИ ХІІІ-1057, кв. 59 по плана на град Две могили.  

2. Одобрява задание по чл. 125, съгласно чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, за изработване на 
Подробен устройствен план – Изменение на план за улична регулация от ОТ 246 до ОТ 251 
/ИПУР/ и Изменение план за регулация /ИПР/ на УПИ ХІІІ-1057, кв. 59 по плана на град Две 
могили.  

3. Задължава Кмета на общината да издаде необходимите заповеди по процедирането 
на Подробен устройствен план – Изменение на план за улична регулация от ОТ 246 до ОТ 
251 /ИПУР/ и Изменение план за регулация /ИПР/ на УПИ ХІІІ-1057, кв. 59 по плана на град 
Две могили. 

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

Пета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 75/03.02.2017 г., относно: 

Включване на ОУ „Христо Ботев” – с. Баниска, община Две могили, област Русе в Списъка 
на защитените училища в Република България за учебната 2017/2018 г. 

По нея докладва:  

1. Стефан Димитров – секретар 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 настоящото предложение за включване на ОУ 
„Христо Ботев” – с. Баниска, община Две могили, област Русе в Списъка на защитените 
училища в Република България за учебната 2017/2018 г. 

Една от основните задачи в образователната политика е осигуряването на нормален и 
равен достъп до образование на учениците в задължителната училищна възраст. В тази 
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връзка имаме предложение ОУ „Христо Ботев” – с. Баниска да бъде включено в списъка на 
защитените училища за учебната 2017/ 2018г. 

В Закона за предучилищното и училищното образование е регламентирано, че 
защитено училище е училище, което, ако бъде закрито, би се нарушил достъпът до 
образование. Постановление на Министерски съвет (ПМС) № 212/02.09.2008 г. 
конкретизира, че за защитено училище по смисъла на Закона за предучилищното и 
училищното образование се определя държавно или общинско училище, което, ако бъде 
закрито, поне 10 ученици в задължителна училищна възраст ще пътуват не по-малко от 20 
километра по наличната пътна мрежа до най-близкото друго държавно или общинско 
училище. 

По прогнозни данни, предоставени от директора на ОУ „Христо Ботев” – с. Баниска, 
през учебната 2017/2018 г. в училището ще има 84 ученици, като 11 от тях ще  
са пътуващи от съседните на село Баниска населени места, в които няма училище. ОУ 
„Христо Ботев” село Баниска отговаря на критериите за защитено училище и следва да бъде 
включено в списъка на защитените училища в Република България през учебната 2017/ 2018 
г. 

Становището на комисията е предложеният ни проект на решение да бъде приет. 
Разисквания по пета точка нямаше. 

По пета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 17, ал. 1, т. 3, 

чл. 21, ал. 1, т. 23, ал. 2 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 чл. 54, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование, 

чл. 5, ал. 1 от Постановление на Министерски съвет № 212/02.09.2008 г. и Докладна 

записка с вх. № 75 от 03.02.2017 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 462 
  

1. Предлага на Министерството на образованието и науката при актуализиране на 
Списъка на защитените училища за учебната 2017/ 2018 г., в него да бъден включено 
Основно училище „Христо Ботев” – село Баниска, община Две могили, област Русе. 

2. Възлага на кмета на общината в изпълнение на т. 1 от настоящото решение да внесе 
мотивирано предложение до Министерство на образованието и науката за включване на ОУ 
„Христо Ботев” – село Баниска в актуализирания Списък на защитените училища за 
учебнатата 2017/2018 г. 

 

Шеста точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 84/08.02.2017 г., относно: Отдаване 
под наем на част от имот – публична общинска собственост чрез публичен търг с явно 
наддаване.  

По нея докладва:  

1. Георги Георгиев – член на Комисията по „Предотвратяване и установяване 

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

Община Две могили е собственик на недвижим имот по Акт за публична общинска 
собственост № 96 от 28.01.1998 г. на Кмета на Община Две могили, представляващ: „Дворно 
място от 4 370 кв. м., съставляващо кв. 35 „Болница” в с. Баниска, заедно с построената в 
него двуетажна полумасивна сграда с площ от 200 кв. м. В деловодството на Общината е 
постъпило заявление от Желязко Илиев Петров, с което изявява желание да продължи да 
бъде наемател на част от горепосочения имот, а именно: Помещение от 16.00 кв. м., 
находящо се на втори етаж в Здравен дом, ситуиран в кв. 35 по действащия план на с. 
Баниска, общ. Две могили, област Русе. Срокът на договора за отдаване под наем на част от 
имот – публична общинска собственост, сключен между Община Две могили и Желязко 
Илиев Петров изтича на 02.04.2017 година, поради което е необходимо даване на нашето 
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съгласие за отдаване под наем на имота. Становището на комисията е предложеният ни 
проект на решение да бъде приет. 

Разисквания по шеста точка нямаше. 

По шеста точка от дневния ред, Общинският съвет на основание 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 Правилник № 1 за организацията и дейността на 

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 17, ал. 1, чл. 50, 

т. 1 от Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи 

– общинска собственост в Община Две могили, Област Русе и т. 1 от Приложение № 1 

„Тарифа за определяне на минимални месечни цени на квадратен метър за отдаване 

под наем на общински нежилищни имоти” от същата наредба и Докладна записка вх. 

№ 84 от 08.02.2017 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) 

гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 463 
  

1. Дава съгласие да бъде отдаден под наем за срок от 10 (десет) години чрез 
провеждане на публичен търг с явно наддаване част от имот – публична общинска 
собственост, а именно: Помещение от 16.00 кв. м., находящо се на втори етаж в Здравен дом, 
ситуиран в кв. 35 по действащия план на село Баниска, община Две могили, област Русе. 

2. Определя начална месечна наемна цена за недвижимия имот, съгласно т. 1 от 
Приложение № 1 „Тарифа за определяне на минимални месечни цени на квадратен метър за 
отдаване под наем на общински нежилищни имоти” от Наредба № 7 за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в Община Две могили, 
Област Русе в размер на 24.00 (двадесет и четири) лева без ДДС или 28.80 (двадесет и осем 
лева и осемдесет стотинки) с ДДС. 

2.1. Стъпка на наддаване – 10 % (десет процента) от началната цена. 
2.2. 15 % от средствата, постъпили от наем да бъдат преведени по сметката на с. 

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

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

4. В тридневен срок от изпълнението на решението в Общински съвет- Две могили да 
се представи екземпляр от сключения договор за отдаване под наем. 

 

Седма точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 85/08.02.2017 г., относно: 
Продажба на имот – частна общинска собственост в град Две могили. 

По нея докладва:  

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

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

Община Две могили е собственик на недвижим имот по Акт за частна общинска 
собственост № 3785 от 24.01.2017 г. на Кмета на Община Две могили, а именно: „Дворно 
място” с площ 923 кв. м., представляващо имот с идентификатор 20184.1.2060 по 
Кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Две могили, находящ се в гр. Две могили, 
общ. Две могили, област Русе, ул. „Панайот Хитов” № 7. Постъпило е заявление от Павлин 
Христов Павлов, с което ни заявява, че проявява интерес за закупуване на гореописания 
имот, тъй като той е собственик на две жилищни сгради и една селскостопанска сграда, 
попадащи в общинския имот. Към молбата е приложен документ за собственост – 
Нотариален акт за дарение на недвижими имоти. Жилищните сгради и селскостопанската 
сграда са построени въз основа на отстъпено право на строеж върху общинския имот. 
Данъчната оценка на имота е 3 770.50 лева, а пазарната – в размер на 3 867.00 лева. 
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Предложението на Кмета на Общината е имотът да бъде продаден за 4 680.00 лева с ДДс. 
Становището на комисията е предложеният ни проект на решение да бъде приет. 

Разисквания по седма точка нямаше. 

По седма точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 

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

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

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

администрация, чл. 35, ал. 3 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 38, 

ал. 1 от Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и 

вещи – общинска собственост в Община Две могили, област Русе и Докладна записка с 

вх. № 85 от 08.02.2017 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 

(нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 464 
  

1. Дава съгласието си да бъде продаден на Павлин Христов Павлов следния недвижим 
имот: „Дворно място” с площ от 923 кв. м., представляващо имот с идентификатор 
20184.1.2060 по Кадастралната карта и кадастрални регистри на град Две могили, находящ се 
в град Две могили, община Две могили, област Русе, улица „Панайот Хитов” № 7. 

2. При данъчна оценка на имота, в размер на 3 770.50 (три хиляди седемстотин и 
седемдесет лева и петдесет стотинки) и пазарна оценка в размер на 3 867.00 (три хиляди 
осемстотин шестдесет и седем) лева, съгласно доклада на лицензиран оценител, определя 
цена в размер на 3 900.00 (три хиляди и деветстотин) лева без ДДС или 4 680.00 (четири 
хиляди шестстотин и осемдесет) лева с ДДС при сключване на договора за покупко – 
продажба. 

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

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

 

 Осма точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 86/08.02.2017 г., относно: Отдаване 
под наем на част от имот – публична общинска собственост чрез публичен търг с явно 
наддаване. 

По нея докладва:  

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

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

Община Две могили е собственик на недвижим имот по Акт за публична общинска 
собственост № 142 от 20.04.2000 г. на Кмета на Община Две могили, представляващ: Втори 
етаж от двуетажна масивна сграда със застроена площ от 210 кв. м., състоящ се от 4 бр. 
кабинети, манипулационна и склад от 135 кв. м., както и апартамент от 77 кв. м. Постъпило е 
заявление от Евсин Енверова Илиязова, представляваща ЕТ „Евсин Илиязова”, с което 
изявява желание да продължи да бъде наемател на част от горепосочения имот, а именно: 
Помещение от 16.10 кв. м., находящо се на втори етаж в Здравен дом, ситуиран в УПИ I в кв. 
32 по действащия план на с. Бъзовец, общ. Две могили, област Русе. Срокът на договора за 
отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, сключен между 
Община Две могили и ЕТ „Евсин Илиязова” изтича на 02.04.2017 година, поради което е 
необходимо да вземем решение за отдаване под наем на имота. 

Становището на комисията е предложеният ни проект на решение да бъде приет. 
Разисквания по осма точка нямаше. 

По осма точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 

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

администрация и чл. 3, ал. 2, т. 2 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 
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Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 17, ал. 1, чл. 50, т. 

1 от Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – 

общинска собственост в Община Две могили, Област Русе и т. 1 от Приложение № 1 

„Тарифа за определяне на минимални месечни цени на квадратен метър за отдаване 

под наем на общински нежилищни имоти” от същата наредба и Докладна записка с вх. 

№ 86 от 08.02.2017 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) 

гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 465 
  

1. Дава съгласие да бъде отдаден под наем за срок от 10 (десет) години чрез 
провеждане на публичен търг с явно наддаване част от имот – публична общинска 
собственост, а именно: Помещение от 16.10 кв. м., находящо се на втори етаж от двуетажна 
масивна сграда със застроена площ от 210 кв. м., ситуирано в УПИ I в кв. 32 по действащия 
план на с. Бъзовец, общ. Две могили, област Русе. 

2. Определя начална месечна наемна цена за недвижимия имот, съгласно т. 1 от 
Приложение № 1 „Тарифа за определяне на минимални месечни цени на квадратен метър за 
отдаване под наем на общински нежилищни имоти” от Наредба № 7 за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в Община Две могили, 
Област Русе в размер на 24.15 (двадесет и четири лева и петнадесет стотинки) без ДДС или 
28.98 (двадесет и осем лева и деветдесет и осем стотинки) с ДДС. 

2.1. Стъпка на наддаване – 10 % (десет процента) от началната цена. 
2.2. 15 % от средствата, постъпили от наем да бъдат преведени по сметката на с. 

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

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

4. В тридневен срок от изпълнението на решението в Общински съвет Две могили да 
се представи екземпляр от сключения договор за отдаване под наем. 

 

Девета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 89/08.02.2017 г., относно: Приемане 
на Общински план за младежта за 2017 година. 

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 2017 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. Настоящият 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. Направен е изключително 
подробно, съобразен е със спортния календар на Общината. Изготвен е в девет основни 
приоритета, като са посочени отговорните институции. Становището на комисията е 
Общинският план за младежта за 2017 година да бъде приет във представения му вид. 

Разисквания по девета точка нямаше. 

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

12, чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, 

ал. 2, т. 10 от Правилник №1 за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и във връзка с 

чл. 16 от Закона за младежта и Докладна записка с вх. № 89 от 08.02.2017 г. със 17 

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

№ 466 
 

1. Приема Общински план за младежтаза 2017 година. 
2. Упълномощава Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите 

действия за изпълнение на Решението на Общински съвет. 
 

Десета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 90/08.02.2017 г., относно: Отчет за 
изпълнение на Плана за действие на Община Две могили в изпълнение на Областната 
стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в 
уязвимо положение, живеещи в сходна на ромите ситуация за 2016 г. 

По нея докладва:  

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

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”: 

С Решение № 416, взето на заседание на Общински съвет град Две могили с Протокол 
№ 21/22.12.2016 г. е приет график за 2017 г., относно изготвяне и представяне на отчетите и 
информациите, които следва да бъдат представени на редовните заседания на Общински 
съвет град Две могили. Съгласно същия за месец февруари 2017 г. е предвидено 
представяне на Отчет за изпълнение на Плана за действие на Община Две могили в 
изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски 
произход и други граждани в уязвимо положение, живеещи в сходна на ромите ситуация за 
2016 г. 

Отчетът е разработен много подробно, описани са всички дейности на Общината 
свързани с интеграцията на малцинствата, поради което становището на комисията е той да 
бъде приет в представения му вид. 

Разисквания по десета точка нямаше. 

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

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

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

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация във връзка с Решение № 416 по Протокол № 21/22.12.2016 г. и Докладна 

записка с вх. № 90 от 08.02.2017 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 467 
  

1. Приема отчет за изпълнение на Плана за действие на Община Две могили в 
изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски 
произход и други граждани в уязвимо положение, живеещи в сходна на ромите ситуация за 
2016 г. 

Приложение: Отчет за изпълнение на Плана за действие на Община Две могили в 
изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски 
произход и други граждани в уязвимо положение, живеещи в сходна на ромите ситуация за 
2016 г. 
 

Единадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 91/10.02.2017 г., относно: 

Приемане на Отчет за изпълнението на бюджета на Общинския съвет в Община Две могили 
за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г. 

По нея докладва:  

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

Представен ни е за приемане Отчет за изпълнението на бюджета на Общинския съвет 
в Община Две могили за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г. През 2016 година в 
Бюджета на Община Две могили бяха планирани 169 112 лева за разходи на Общинския 
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съвет.  От тях през годината са усвоени 157 653.00 лева. Общото изпълнение на бюджета на 
Общински съвет за 2016 година в проценти е 93.47 %. Отчетът е представен и в табличен вид 
и всеки се е запознал с него. Становището на комисията е представеният отчет да бъде приет 
в този му вид. 
 Разисквания по единадесета точка нямаше. 

По единадесета 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. № 91 от 10.02.2017 г. със 17 (седемнадесет) 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 468 
  

1. Приема Отчета за изпълнението бюджета на Общинския съвет в Община Две 
могили за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г. 

Приложение: Отчет за изпълнението бюджета на Общинския съвет в Община Две 
могили за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г. 
 

Дванадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 92/10.02.2017 г., относно: 

Определяне размера на трудовите възнаграждения на кметовете на кметства. 
По нея докладва:  

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

Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 5 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация Общинският съвет определя размера на трудовите възнаграждения на кмета 
на Общината и кметовете на кметства в рамките на действащата нормативна уредба и 
средствата за работна заплата на персонала по предложение на кмета на общината. 
Нормативната уредба относно размера на трудовите възнаграждения на кмета на общината и 
кметовете на кметства се съдържа в Постановление на Министерски съвет (ПМС) № 67 от 14 
април 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности (с посл. изм. от 28.01.2014 
г.), като чл. 2, т. 4 от постановлението препраща към Приложение № 1 към Наредбата за 
заплатите на служителите в държавната администрация. Видно от това размерът на 
възнагражденията се определя в зависимост от минималните и максималните размери на 
основните месечни заплати по нива и степени на служителите в държавната администрация, 
съобразно населението на населеното място. Съобразявайки ограниченията на чл. 8, ал. 2 от 
ПМС № 67/2010 г. Кметът на Общината ни предлага увеличаване на размера на 
възнагражденията, утвърдени с наше Решение № 17 по Протокол № 2 от 24.11.2015 г., с 
което се запази размера им от 2014 г. Предлага размерът на допълнителното възнаграждение 
за придобит трудов стаж и професионален опит да не се променя и да остане съобразно 
определения с нашето решение. Първа комисия разгледа на свое заседание предложения ни 
проект на решение и го приема, макар и не единодушно. 

В разискванията по дванадесета точка участие взеха: 

1. Румен Марков – Общински съветник: 

Аз не съм съгласен с направените предложения по докладната записка, защото Кметът 
на едно населено място не е бюрократ, той е пряко избран от хората и считам, че както 
общинска администрация получи увеличение на заплатите си с новата структура, така и 
Кметовете на населените места да получат адекватно увеличение. Не може Кмет на населено 
място да получава по-малко от началник на отдел в общинска администрация. Не знам защо 
е толкова символично увеличението с по 50 лева, но аз предлагам на всички Кметове на 
населени места възнагражденията да бъдат увеличени с по 100 лева и с по още 50 лева, ако се 
откажат от командировъчните си. 

2. Николай Христов – Общински съветник: 
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Моят въпрос е към Кмета на Общината – беше ни казано, че това увеличение на 
заплатите на кметовете на населени места ще дойде от икономиите от заплатата на единия 
зам.-кмет, освободен ли е той към днешна дата? 

3. Стефан Димитров – Общински съветник: 

Напълно съм съгласен с предложението на г-н Марков, но нека не забравяме, че в тези 
кметства, освен Кметове има и служители, които също се нуждаят от увеличение на 
възнаграждението. 

4. Байчо Георгиев – Общински съветник: 

Аз ще започна с това, че през м. декември приехме една нова структура на Общината 
и кметовете на населените места са част от тази структура. След приемането на структурата 
започна едно преразпределение на длъжностите, наименованията, съответно и 
възнагражденията. Моето лично убеждение е, че най-високото възнаграждение трябва да 
получава кмета на общината, след това председателя на общинския съвет, след него са 
секретаря и заместник кметовете на общината, след тях са директорите на дирекции, следват 
началниците на отдели, след тях са експертите и последни са специалистите. Ето тук 
възниква и въпросът – къде са кметовете в тази структура? В общинска администрация на 
хората, които са с висше образование им увеличихме заплатите подобаващо, но какво стана 
със служителите по селата, където има също такива, които са с висше образование – техните 
заплати ги увеличихме с по 15-20 лева. Аз считам, че възнагражденията на кметовете на 
населени места могат да бъдат увеличени със 150 лева, като не получават командировъчни и 
това е и моето предложение, стига да е възможно. 

5. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Тези възнаглаждения на кметовете на населени места аз не съм си ги измислил. В 
началото на моя мандат заплатети на кметовете бяха дори и по-ниски, но ние ги 
коригирахме. Освен това кметовете на населени места получават и допълнително 
възнаграждение за трудов стаж. 

Айдън Карамехмедов – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, по тази докладна записка има направени две предложения, а именно: това на 
Кмета на Общината, което е по докладната записка и това, което направи общинския 
съветник Румен Марков. Ще ги подложа на гласуване по реда на постъпването им. 

 

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

Против. 
Въздържали се. 
С 15 (петнадесет) гласа „За”, 1 (един) глас „Против” и 1 (един) глас „Въздържал се”, 

предложението се приема. 
 

След приключване на разискванията по дванадесета точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 11 от 

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

и взаимодействието му с общинската администрация и чл. 2, т. 4 от ПМС № 67 от 

14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности и Докладна записка с 

вх. № 92 от 10.02.2017 г. с 15 (петнадесет) гласа „За”, 1 (един) глас „Против” и 1 (един) 

глас „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 469 
  

1. Определя основната месечна заплата (ОМЗ) на кметовете на кметства в Община 
Две могили, считано от 01.03.2017 г., както следва: 

1.1. Ангелина Пенчева Начева – Кмет на Кметство Баниска – 900.00 лева (деветстотин 
лева) основна месечна заплата. 

1.2. Иван Николаев Николаев – Кмет на Кметство Кацелово – 900.00 лева 
(деветстотин лева) основна месечна заплата. 
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1.3. Георги Малев Георгиев – Кмет на Кметство Бъзовец – 900.00 лева (деветстотин 
лева) основна месечна заплата. 

1.4. Недко Стефанов Христов – Кмет на Кметство Батишница – 900.00 лева 
(деветстотин лева) основна месечна заплата. 

1.5. Сетвийе Юсеин Имамова – Кмет на Кметство Помен – 850.00 лева (осместотин и 
петдесет лева) основна месечна заплата. 

1.6. Исмет Рийзаев Османов – Кмет на Кметство Чилнов – 850.00 лева (осемстотин и 
петдесет лева) основна месечна заплата. 

1.7. Михаил Николов Трифонов – Кмет на Кметство Каран Върбовка – 850.00 лева 
(осемстотин и петдесет лева) основна месечна заплата. 

1.8. Йордан Тодоров Йорданов – Кмет на Кметство Острица – 850.00 лева (осемстотин 
и петдесет лева) основна месечна заплата. 

1.9. Петко Антонов Петков – Кмет на Кметство Могилино – 850.00 лева (осемстотин и 
петдесет лева) основна месечна заплата. 

2. Възлага на Кмета на Общината да организира изпълнението на решението. 
 

Тринадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 120/14.02.2017 г., относно: 

Отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост в землището на с. 
Бъзовец. 

По нея докладва:  

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

гори”: 

Община Две могили е собственик на недвижим имот по Акт за частна общинска 
собственост № 3619/11.10.2012 г., а именно „Изоставена нива” с площ от 50.583 дка, 
представляващ имот № 023003 по картата на възстановената собственост на с. Бъзовец. 
Постъпила е молба в деловодството на Община Две могили от Нилюфяр Бейтулова 
Бейтулова, с която изявява желание за наемане на 25.06 дка от горепосочения имот. Към 
молбата е приложена спецификация на имота, видно от която се установява коя част на 
имота е обработваема. Комисията разгледа на свое заседание докладната записка и предлага 
следния проект на решение: 

„1. Дава съгласие да бъде отдадена под наем, след провеждане на публичен търг с 
явнно наддаване част от имот № 023003, съгласно приложена спецификация към 07212-
023003, находящ се в землището на село Бъзовец, община Две могили, област Русе, ЕКАТТЕ 
07212, с площ от 25.06 дка с начин на трайно ползване “Изоставена нива”, категория на 
земята при неполивни условия V-15,983 дка, VI-34,600 дка, при граници и съседи: север имот 
№ 000602 - полски път на Община Две могили, изток имот № 000602 - полски път на 
Община Две могили, юг имот № 162003 – залесена територия на ОУ „Св. Св. Кирил и 
Методий” за срок от 10 (десет) години. 

2. Дава съгласие да бъде променен начина на трайно ползване на гореописания имот 
при настъпване на обстоятелства, които променят вида на ползване, като разходите по 
промяната да бъдат за сметка на наемателя. 

3. Началната годишна наемна цена при провеждането на търга да бъде 40.00 лева 
(четиридесет лева) на декар, съгласно т. 1.1. от Приложение № 3 „Тарифа за началния размер 
на месечния наем за 1дка при предоставяне на земеделски земи от общинския поземлен фонд 
и общински рибарници” от Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане 
с имоти и вещи - общинска собственост в Община Две могили, област Русе. 

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

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

4. Възлага на Кмета на Общината да предприеме необходимите действия за 
изпълнение на решението. 
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5. В тридневен срок от подписването на договора за отдаване под наем да представи 
копие от същия в Общински съвет.” 

В разискванията по тринадесета точка участие взеха: 

1. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Съгласен съм с предложения проект на решение от комисията. 
След приключване на разискванията по тринадесета точка от дневния ред, 

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

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

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

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

от Закона за общинската собственост, чл. 30а, ал. 1 и чл. 50 т. 3 от Наредба № 7 за реда 

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

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

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

поземлен фонд и общински рибарници” от същата наредба и Докладна записка с вх. № 

120 от 14.02.2017 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) 

гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 470 

 1. Дава съгласие да бъде отдадена под наем, след провеждане на публичен търг с 
явнно наддаване част от имот № 023003, съгласно приложена спецификация към 07212-
023003, находящ се в землището на село Бъзовец, община Две могили, област Русе, ЕКАТТЕ 
07212, с площ от 25.06 дка с начин на трайно ползване “Изоставена нива”, категория на 
земята при неполивни условия V-15,983 дка, VI-34,600 дка, при граници и съседи: север имот 
№ 000602 - полски път на Община Две могили, изток имот № 000602 - полски път на 
Община Две могили, юг имот № 162003 – залесена територия на ОУ „Св. Св. Кирил и 
Методий” за срок от 10 (десет) години. 

2. Дава съгласие да бъде променен начина на трайно ползване на гореописания имот 
при настъпване на обстоятелства, които променят вида на ползване, като разходите по 
промяната да бъдат за сметка на наемателя. 

3. Началната годишна наемна цена при провеждането на търга да бъде 40.00 лева 
(четиридесет лева) на декар, съгласно т. 1.1. от Приложение № 3 „Тарифа за началния размер 
на месечния наем за 1дка при предоставяне на земеделски земи от общинския поземлен фонд 
и общински рибарници” от Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане 
с имоти и вещи - общинска собственост в Община Две могили, област Русе. 

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

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

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

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

 

Четиринадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 121/14.02.2017 г., относно: 

Информация за извършените промени по бюджета на Община Две могили по реда на чл. 125, 
ал. 1 и чл.112, ал. 5 от Закона за публичните финанси и чл. 40, 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 за четвъртото тримесечие на 2016 година. 

По нея докладва:  

1. Христина Ефтимова – председател на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
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Представена ни е информация за извършените промени по бюджета на Община Две 
могили за четвъртото тримесечие на 2016 година. Извършените промени са описани много 
подробно, поради което становището на първа комисия е докладната записка да бъде приета 
в представения и вид. 

Разисквания по четиринадесета точка нямаше. 

По четиринадесета 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. 125, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 40, ал. 4 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. № 121 от 

14.02.2017 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 471 
  

1. Приема за сведение Информация за извършените промени по бюджета на Община 
Две могили по реда на чл. 125, ал. 1 от Закона за публичните финанси за четвъртото 
тримесечие на 2016 година. 

 

Петнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 122/14.02.2017 г., относно: 

Информация за спазване на транспортната схема в Община Две могили през 2016 г. 
По нея докладва:  

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

С Решение № 416, взето на заседание на Общински съвет-Две могили с Протокол № 
21/22.12.2016 г. е приет график за 2017 г., относно изготвяне и представяне на отчетите и 
информациите, които следва да бъдат представени на редовните заседания на Общински 
съвет-Две могили. Съгласно същия за месец февруари 2017 г. е предвидено представяне на 
Информация, относно спазване на транспортната схема в Община Две могили през 2016 г. 

През 2016 г. транспортната схема на общината се спазва, както и през 2015 г. Фирмите 
– превозвачи са две. Едната фирма е ЕТ „Евгений Николаев”, със седалище в гр.Две могили 
и изпълнява общинската транспортна схема от квотата на община Две могили. Другата ирма 
е „ИСКРА ГРУП” ООД, със седалище в гр. Русе и изпълнява транспортна схема от квотата 
на община Русе. 

Автобусните линии от общинската транспортна схема на община Русе, обслужващи 
населението на Община Две могили се изпълняват от „ИСКРА ГРУП” ООД. 

Становището на комисията е предложеният ни проект на решение да бъде приет, но аз 
само искам да кажа, че линията, която е към село Кацелово през почивните дни не я 
изпълняват и това създава голямо неудобство на хората, които искат да се приберат към град 
Русе. Обръщам се към Кмета на Общината ако е възможно да вземе мерки и да направи нещо 
по този въпрос. 

Разисквания по петнадесета точка нямаше. 

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

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

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

Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация 

във връзка с Решение № 416 по Протокол № 22/22.12.2016 г. и Докладна записка с вх. № 

122 от 14.02.2017 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) 

гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 



 

 22

№ 472 
  

1. Приема информация за спазване на транспортната схема в Община Две могили през 
2016г. 
 Приложение: Информация за спазване на транспортната схема в Община Две могили 
през 2016 г. 

 

Шестнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 131/16.02.2017 г., относно: 
Изменение на т. 1.1. от Решение № 17 по Протокол № 2/24.11.2015 година. 

По нея докладва:  

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

Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 5 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация Общинският съвет определя размера на трудовите възнаграждения на кмета 
на Общината в рамките на действащата нормативна уредба. 
 Във връзка с отговорността за цялото ръководство на Общината свързана с 
всекидневни усилия за подобряване възможностите и повишаване конкурентността на 
национално ниво, подобряване условията за работа на хората в Общината и предвид това, че 
в Постановление на Министерски съвет № 67 от 14 април 2010 г. за заплатите в бюджетните 
организации и дейности са определени нови размери на минималните и максималните 
основни месечни заплати по длъжностни нива и степени за кмета на Общината, предлагам да 
бъде изменено и нашето решение, относно размера на трудовото възнаграждение на Кмета 
на Общината. 

В разискванията по шестнадесета точка участие взеха: 

1. Байчо Георгиев – Общински съветник: 

Аз ще подкрепя предложеният ни проект на решение, но искам да обърна внимание на 
три основни момента, а именно: 

Първо – в ЗМСМА пише, че предложенията за възнагражденията на Кмета на 
Общината и Кметовете на населени места се правят от Кмета на Общината, и аз подкрепям 
това, че в случая предложението се прави от Председателя на Общинския съвет. 

Второ – ако си спомняте в предходния мандат бяхме взели едно такова решение, което 
стигна до Административен съд и в решението на съда в общи линии пишеше, че Кметът на 
Общината трябва да изрази своето съгласие. 

Трето – в основанията за приемане на решението е записано Постановление на 
Министерски съвет № 67 от 14 април 2010 г. и към него момент максималния размер на 
възнаграждението на Кмета на Общината е бил в размер на 1 462 лева. След 2010 година 
това постановление е претърпяло 34 промени, така че е хубаво в основанието да се запише и 
последното изменение на постановлението от м. август 2016 г. 

След приключване на разискванията по шестнадесета точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 3, ал. 2, т. 11 от 

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

и взаимодействието му с общинската администрация, чл. 2, т. 4 от Постановление на 

Министерски съвет № 67 от 14 април 2010 г., изм. от 30 август 2016 г. за заплатите в 

бюджетните организации и дейности и Докладна записка с вх. № 131 от 16.02.2017 г. с 

16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против”, 0 (нула) гласа „Въздържал се” и 1 

(един) глас „Негласувал” – г-н Айдън Карамехмедов, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 473 
  

1. Изменя, считано от 01.03.2017 година т. 1.1. от Решение № 17 взето на заседание на 
Общински съвет Две могили с Протокол № 2/24.11.2015 г., където размерът на основната 
месечна заплата на Божидар Димитров Борисов – Кмет на Община Две могили от 1 500.00 
(хиляда и петстотин) лева става на 1 800.00 (хиляда и осемстотин) лева. 

2. Възлага на Кмета на Общината да организира изпълнението на решението. 
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Седемнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 139/16.02.2017 г., относно: Решение 
за предоставяне на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, находящи се на 
територията на община Две могили за общо и индивидуално ползване на земеделски 
стопани, отглеждащи пасищни животни по реда на чл. 37и и чл. 37о от Закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ). 

По нея докладва:  

1. Ивайло Иванов – член на Комисията по „Земеделие, животновъдство и гори”: 

Всяка година приемаме решение за предоставяне и актуализиране на ползването на 
мерите, пасищата и ливадите. Редът и начинът на отдаването им под наем е регламентиран 
детайлно в чл. 37и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Съгласно 
него, пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд се отдават под наем или 
аренда по реда на чл. 24а, ал. 6, т. 4 от ЗСПЗЗ, т.е. без търг или конкурс на собственици или 
ползватели на животновъдни обекти, в които постоянно се отглеждат пасищни 
селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, 
съобразно броя и вида на регистрираните животни, по цена, определена по пазарен 
механизъм.  

На основание и съгласно последните изменения на чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ, пасищата, 
мерите и ливадите се разпределят между правоимащите, съобразно броя и вида на 
регистрираните пасищни селскостопански животни, изразени в животински единици (ЖЕ), в 
зависимост от притежаваните или ползвани на правно основание пасища, мери и ливади, при 
съотношение, както следва: 

1. до 15 дка за 1 ЖЕ в имоти 1 – 7 категория и до 30 дка за 1 ЖЕ в имоти 8 – 10 
категория – за конвенционални породи; 

2. до 20 дка за 1 ЖЕ в имоти 1 – 7 категория и до 40 дка за 1 ЖЕ в имоти 8 – 10 
категория – за говеда с предназначение за производство на месо и животни от местни 
(автохтонни) породи;  

3. до 0,15 ЖЕ на хектар, независимо от категорията на имотите - за говеда за мляко 
или месо, овце и/или кози, одобрени за подпомагане по дейностите от подмерки "Плащания 
за преминаване към биологично земеделие" и "Плащания за поддържане на биологично 
земеделие", включени в направление биологично животновъдство.  

С решението си по чл. 37о, ние определяме размера и местоположението на пасищата, 
мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване и правила за тяхното ползване. 
Решението съдържа годишен план за паша, съгласие за предоставяне на мери и пасища за 
общо и за индивидуално ползване, както и задълженията на общината и на ползвателите за 
поддържането на мерите и пасищата. 

Лицата, които кандидатстват за разпределение не трябва да имат данъчни задължения, 
както и задължения към Държавен фонд "Земеделие", държавния поземлен фонд, общинския 
поземлен фонд и за земи, т.нар. „бели петна” от споразумения за масиви за ползване. 
Процедурата е следната: Общинският съвет определя с решение пасищата и мерите за общо 
и индивидуално ползване. Списък на имотите за индивидуално ползване с категории се 
обявява по кметствата и се публикува на интернет страницата на общината в срок до 1 март, 
като разпределението на имотите е за следващата стопанска година, т.е. за 2017/2018 г. 
Кандидатите подават заявление по образец до кмета на общината в срок до 10 март, към 
което прилагат съответните изискуеми документи. Кметът на общината назначава комисия, 
която определя необходимата за всеки кандидат площ и разпределя имотите за всяко 
землище по реда и условията на ал. 4 и ал. 6 (изречение второ и трето). Въз основа на 
протоколите на комисията, кметът на общината сключва договори за наем по цена, 
определена по пазарен механизъм и за срок не по-малко от 5 (пет) стопански години. 

В случаите на недостиг на пасища от ОПФ и при подадено заявление от правоимащо 
лице в срок до 10 юни, е предвидена възможност за допълнително разпределение на имоти от 
Държавния поземлен фонд. Останалите свободни пасища, мери и ливади от ОПФ се отдават 
под наем за срок от една стопанска година чрез два последователни търга като до първия се 
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допускат само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в 
Интегрираната информационна система на БАБХ, а във втория освен тях, могат да участват 
и лица, които поемат задължение да поддържат площите в добро земеделско и екологично 
състояние. Голяма част от животновъдите с по-малък брой животни не отговарят на 
изискването да са регистрирани като Земеделски производители, което изключи 
възможността да заявяват пасища за подпомагане и да участват с тях по схемите за 
директните плащания и да получават субсидия. Желанието на този тип животновъди е да не 
бъдат възпрепятствани да пасат животните си в съществуващите пасища. Интерес за 
индивидуално ползване на мери и пасища се проявява от така наречените „едри” 
животновъди. Същите отговарят на изискванията за подпомагане по схемите за директни 
плащания и разполагат с необходимия финансов ресурс за поддържане на пасищата в добро 
състояние и за предварително заплащане на наемната /арендната/ цена при сключване на 
договор. Изключение от това са животновъдите от гр. Две могили. Тъй като количествотвото 
на пасищата в гр. Две могили е ограничено, около 1600 дка, а броя на животните и съответно 
животновъдите е голям, разпределението на пасищата ще нагнети напрежение сред тях. След 
редица срещи с тях през 2016 г., всички пасища и мери в землището на гр. Две могили бяха 
определени от Общински съвет Две могили за „общо ползване”. Предвид това, както и 
заявление от Председателя на Сдружение с нестопанска цел „Поминък” на животновъдите от 
гр. Две могили, с. Пепелина и с. Широково, Кметът ни предлага пасищата и мерите в гр. Две 
могили, да останат за „общо ползване”. В този смисъл Кметит ни предлага наличните 
свободни имоти с начин на трайно ползване „пасища, мери“, „пасища с храсти“ и „ливада“ 
описани в приложение № 1 – към докладната записка, да се предоставят за общо ползване, а 
свободни имоти с начин на трайно ползване „пасища, мери“, „пасища с храсти“ и „ливада“ 
описани в приложение № 2 – към докладната записка, да се предоставят за индивидуално 
ползване, но при условия гарантиращи безпрепятственото пашуване на животни, 
собственост на животновъди без наети пасища.  

Съгласно чл. 37и, ал. 15 от ЗСПЗЗ, при сключване на договори за ползване на 
пасища, мери и ливади от общинския, които частично или изцяло попадат извън слоя 
„Площи, допустими за подпомагане”, не се дължи заплащане на наемната цена за две 
стопански години от сключването на договора за тези площи, с което се цели, ползвателят да 
насочи ресурсите си за привеждане на площите в добро състояние.  

В чл. 37 и от ЗСПЗЗ е записано, че цената за отдаване под наем или аренда на пасища, 
мери и ливади от общински поземлен фонд, се определя по пазарен механизам. В тази връзка 
в списъците по приложение № 1 и № 2 не е заложена цена. Тъй като в процедурата по 
разпределение на пасищата е необходимо да бъде определена наемната цена, Община Две 
могили ще възложи изготвяне пазарна оценка по землища на независим експерт-оценител. 

Комисията по „Земеделие, животновъдство и гори” разгледа много подробно 
докладната записка на свое заседание и излезе със становище предложеният ни проект на 
решение да бъде приет. 

Разисквания по седемнадесета точка нямаше. 

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

ал. 1, т. 8 и ал. 2 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, чл. 24а, ал. 6, т. 4, 37и и 37о от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи, чл. 60, ал. 1 от АПК и 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. № 139 от 

16.02.2017 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 474 
  

1. Дава съгласие за предоставяне на пасища, мери и ливади от ОПФ за общо и 
индивидуално ползване. 
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2. Определя списък с размера и местоположението на пасищата, мерите и ливадите от 
ОПФ за общо ползване за 2017 г. – Приложение № 1, представляващо неразделна част от 
настоящето решение. 

3. Определя списък с размера, местоположението и цена на пасищата, мерите и 
ливадите за индивидуално ползване за 2017 г. – Приложение № 2, представляващо 
неразделна част от настоящето решение. 

4. Дава съгласие, към Приложение № 2 да бъдат включени пасищата, мерите и 
ливадите, които ще бъдат освободени след прекратяване или промяна на договорите на 
ползвателите, които не отговарят на изискванията на чл. 37и, ал. 1 и 4 от ЗСПЗЗ. 

5. Приема годишен план за паша за 2017 година, който съдържа: размера и 
местоположението на мерите и пасищата за индивидуално ползване на територията на 
съответното землище, правила за ползването на мерите и пасищата на територията на 
общината, задълженията на общината и на ползвателите за поддържането на мерите и 
пасищата. 

6. Пасища, мери и ливади от ОПФ да се предоставят под наем на лица, които са 
приложили към заявлението си:  

6.1. копие от документ за самоличност за физическите лица или нотариално заверено 
пълномощно и копие от документ за самоличност на упълномощеното лице; 

6.2. копие от документ за регистрация или единен идентификационен код на 
юридическото лице или едноличния търговец съгласно чл. 23 от Закона за търговския 
регистър; 

6.3. копие от документ за самоличност на физическото лице, представляващо 
търговеца при провеждането на процедурата, или документ за самоличност и нотариално 
заверено пълномощно на упълномощено от него лице; 

6.4. декларация за липса на данъчни задължения, както и за задължения към Държавен 
фонд "Земеделие", към държавния и общинския поземлен фонд и за земите по чл. 37в, ал. 3, 
т. 2 ЗСПЗЗ по образец, одобрен от министъра на земеделието и храните; 

6.5. копие на актуална регистрационна карта като земеделски производители; 
6.6. декларация за спазване на правилата и изискванията за ползване на общински 

имоти – пасища, мери и ливади; 
6.7. декларация в случай, че при разпределението земеделски стопанин желае да 

получи за 1 ЖЕ по-малка площ от максимално установената в закона; 
7. Срок за подаване на заявленията до 10.03.2017 г.  
8. Дава съгласие при подадени заявления в срок до 10.03.2017 г. от правоимащи 

животновъди да бъде извършено разпределение от комисия, назначена със заповед на кмета 
на общината, за индивидуално ползване на имотите или части от тях попадащи в колона 
Площ в слоя „Постоянно затревени прощи” (ПЗП) от Приложение № 2, съобразно броя и 
вида на регистрираните от тях пасищни животни. При разпределението да се дава 
предимство на кандидати, които до датата на разпределението са ползвали съответните 
имоти по договори с изтекъл срок. Останалите неразпределени имоти да се разпределят по 
възходящ ред, като се започва от лицата, които притежават най-малко животински единици. 
Да се отчита наличието на притежавани или ползвани на правно основание от заявителя 
пасища, мери и ливади. 

9. Дава съгласие  при подадени заявления в срок до 10.03.2017 г. от правоимащи 
животновъди, които са сключили договори преди последните изменения на чл. 37и, ал. 4 от 
ЗСПЗЗ (изм. и доп. ДВ, бр. 61 от 2016 г., в сила от 05.08.2016 г.), да участват в 
разпределението за пасищата, мерите и ливадите между правоимащите, съобразно броя и 
вида на регистрираните си пасищни селскостопански животни, като за новите площи се 
сключва нов договор.  

10. Дава съгласие при недостиг на пасища и мери в дадено землище или когато 
заявителя реално ползва за паша площи в съседни землища, да се извършва допълнително 
разпределение в землище на съседни населени места до достигане на нормата по чл. 37и, ал. 
4 от ЗСПЗЗ или до изчерпване на имотите от ОПФ. 
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11. Дава съгласие, въз основа на протоколите на комисията по чл. 37и, ал. 6 и 7 от 
ЗСПЗЗ и след заплащане на наемната цена, кмета на общината да сключва договори за наем 
със срок на действие от 5 стопански години. 

12. Дава съгласие при сключване на договор за имот, който изцяло или частично не 
попада в специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане” да не се дължи 
заплащане на наемната цена за площта извън слоя като за договорите по т. 8 това условие е 
валидно за две стопански години от сключването на договора. 

13. Дава съгласие при наличие на останали свободни пасища след извършеното 
разпределение, да бъдат проведени последователно търгове за предоставянето им под наем 
първо само на животновъди, а в последствие на животновъди и лица, които  поемат 
задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние като договорите за 
наем се сключват за една стопанска година. 

14. Определя начална тръжна цена на имотите, предмет на бъдещите търгове в размер 
на 10.00 лева на декар. 

15. Договорите по т. 12, сключени през календарната 2017 г., със срок една стопанска 
година са валидни за 2017/2018 г. 

16. Дава съгласие пашата в имоти извън обхвата на приложение № 1 и № 2 да е 
свободна и безвъзмездна за нерегистрирани, съгласно чл. 7 от ЗПЗП земеделски стопани. 

17. Дава съгласие Програмата за управление на общинската собственост за 2017 г. – 
раздел ІV, т. 1.3, да бъде допълнена с имотите по приложение № 2. 

18. На основание чл. 60 от АПК, допуска предварително изпълнение на настоящето 
решение. 

19. Възлага на кметовете и кметските наместници на населените места на Община Две 
могили контрола по изпълнение и спазване на Правилата за ползване на общинските пасища 
и мери от страна на ползвателите. 

20. Възлага на Кмета на община Две могили да организира изпълнението на 
настоящето решение. 

Приложение: 

1. Годишен план за паша за 2017 г. 
2. Приложение № 1 – списък на имотите за общо ползване, представляващо 

неразделна част от годишния план за паша. 
3. Приложение № 2 – списък на имотите за индивидуално ползване, представляващо 

неразделна част от годишния план за паша.  
4. Заявление с вх. № 704/16.02.2017 г. от Председателя на Сдружение с нестопанска 

цел „Поминък” на животновъдите от град Две могили, село Пепелина и село Широково. 
 

Осемнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 140/16.02.2017 г., относно: 

Изменение на точка 5 от Решение № 36 взето на заседание на Общински съвет Две могили с 
Протокол № 04/19.12.2007 г.  

По нея докладва:  

1. Байчо Георгиев – член на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

 На територията на Община Две могили функционира специализирано звено за 
социални услуги „Домашен социален патронаж”. Дейността се извършва от ОП „Обществено 
хранене” град Две могили. Лицата, ползващи социалната услуга са лица над 60 годишна 
възраст придобили право на  лична пенсия за прослужено време и старост; хора с 
увреждания с определена 50 % и над 50 % намалена работоспособност; деца инвалиди; 
ветерани от войната; военноинвалиди. Предоставените услуги, който се извършват са 
приготвяне и транспортиране на топла храна до домовете на възрастните хора; извършване 
на битови услуги – закупуване на хранителни продукти от първа необходимост, заплащане 
на такси и др. Определеният с Решение № 36 взето на заседание на Общински съвет Две 
могили с Протокол № 4/19.12.2007 г. капацитет на услугата е 150 души, но поради големия 
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интерес се налага да изменим решението, като капацитетът стане 200 души. Втора комисия 
разгледа предложеният ни проект на решение и излезе със становище той да бъде приет. 

Разисквания по осемнадесета точка нямаше. 

По осемнадесета 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 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. № 140 от 16.02.2017 г. със 17 (седемнадесет) 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 475 
  

1.  Изменя точка 5 от Решение № 36 взето на заседание на Общински съвет Две 
могили с Протокол № 4/19.12.2007 г., където капацитета на „Домашен социален патронаж” – 
Две могили се увеличава от 150 на 200 души.  

2. Всички останали точки от Решение № 36 взето на заседание на Общински съвет Две 
могили с Протокол № 4/19.12.2007 г, остават непроменени. 

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

 

Деветнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 78/08.02.2017 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Мирела Антонова Любенова, живееща в град 
Две могили за раждане на трето дете – Антоанета Любчева Живкова. 

По нея докладва:  

1. Байчо Георгиев – председател на Комисията по „Здравеопазване и социални 

дейности”: 

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

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

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

Разисквания по деветнадесета точка нямаше. 

По деветнадесета 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. № 78 от 08.02.2017 г. със 17 

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

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 476 
  

1. Отпуска на Мирела Антонова Любенова, живееща в град Две могили, община Две 
могили, област Русе, на ул. „Дружба” № 42 еднократна финансова помощ в размер на 300 
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(триста) лева, за раждане на трето дете – Антоанета Любчева Живкова, родена на 17.01.2017 
г. 

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

Двадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 79/08.02.2017 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Дамяна Галева Асенова, живееща в град Две 
могили за раждане на първо дете – Стефан Николаев Филчев. 

По нея докладва:  

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

дейности”: 

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

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

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

Разисквания по седемнадесета точка нямаше. 

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

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

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

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация във връзка с чл. 3, ал. 2 във връзка с чл. 4, ал. 1, чл. 5, т. 1.1, чл. 9, т. 1, 

л. 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. № 79 от 08.02.2017 г. със 17 

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

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 477 
  

1. Отпуска на Дамяна Галева Асенова, живееща в град Две могили, община Две 
могили, област Русе, на ул. „Осогово” № 7 еднократна финансова помощ в размер на 200 
(двеста) лева, за раждане на първо дете – Стефан Николаев Филчев, роден на 14.01.2017 г. 

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

Двадесет и първа точка от дневния ред: 

Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 80/08.02.2017 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Пенчо Йорданов Атанасов, живеещ в град 
Две могили, на улица „Русалка” № 22. 

По нея докладва:  

1. Байчо Георгиев – председател на Комисията по „Здравеопазване и социални 

дейности”: 

В Общинския съвет е постъпила молбата на Пенчо Йорданов Атанасов, живеещ в град 
Две могили, на улица „Русалка” № 22, в която той твърди, че е безработен, няма никакви 
доходи. Тока и водата му са спрени. Не получава лична пенсия, поради липса на 
осигурителен стаж. Няма дърва за отопление, стои на студено. Положението му е критично. 
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Моли ни за помощ. Четвърта комисия разгледа молбата на г-н Атанасов и излезе със 
становище тя да не бъде удовлетворена, тъй като не отговаря на условията по Наредба № 10.  

Разисквания по двадесет и първа точка нямаше. 

По двадесет 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. № 80 

от 08.02.2017 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) 

гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 478 
  

1. Отказва да бъде отпусната на Пенчо Йорданов Атанасов, живеещ в град Две 
могили, на улица „Русалка” № 22 еднократна финансова помощ. 

 

Двадесет и втора точка от дневния ред: 

Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 81/08.02.2017 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Валентин Асенов Ангелов, живеещ в село 
Бъзовец, на улица „Георги Димитров” № 153. 

По нея докладва:  

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

В Общинския съвет е постъпила молба от Валентин Асенов Ангелов, живеещ в село 
Бъзовец, на улица „Георги Димитров” № 153, в която той твърди, че на 01.02.2017 г. се 
запалва комина на къщата му, в следствие на което покривът и част от гредореда на къщата е 
изгорял. Моли ни за помощ, за да може да си закупи дървен материал и цигли за направата 
на нов покрив. Четвърта комисия разгледа молбата на свое заседание и излезе със становище 
тя да бъде удовлетворена. 

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

Комисията по „Бюджет и финанси” също разгледа на свое заседание молбата на г-н 
Ангелов и излезе със становище да му бъде отпусната еднократна финансова помощ в размер 
на 200 лева. 

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 във връзка с чл. 5, т. 3 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. № 81 

от 08.02.2017 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) 

гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 479 
  

1. Отпуска на Валентин Асенов Ангелов, живеещ в село Бъзовец, на улица „Георги 
Димитров” № 153 еднократна финансова помощ в размер на 200 лева. 
 2. Задължава го да представи в Общинския съвет оправдателни документи, от които 
да е видно, как е изразходвал отпуснатите му средства. В случай, че не представи такива, 
следва да ги възстанови. 
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3. Средствата да бъдат изплатени по параграф 4214 “Помощи по решение на 
Общинския съвет”. 

 

Двадесет и трета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 82/08.02.2017 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Данаил Ненов Иванов, живеещ в град Две 
могили, на улица „Васил Друмев” № 12. 

По нея докладва:  

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

дейности”: 

В Общинския съвет е постъпила молба от Данаил Ненов Иванов, живеещ в град Две 
могили, на улица „Васил Друмев” № 12, в която той твърди, че от дълги години е безработен, 
регистриран е в Дирекция „Бюро по труда” – град Бяла, но работа няма. Живее на семейни 
начала с Красимира Йонкова Ангелова, която също е безработна и не може да се намери 
работа. Имат дъщеря – Никол Данаилова Иванова, която е почти на 4 години. Нямат никакви 
доходи от никъде и нямат възможност да покриват ежедневните си нужди и тези на дъщеря 
си. Нуждаят се от средства за закупуване на дърва, лекарства и други принадлежности, които 
са от първа необходимост. Положението им е крайно критично. Четвърта комисия разгледа 
молбата на свое заседание и излезе със становище тя да бъде удовлетворена. 

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

Комисията по „Бюджет и финанси” също разгледа на свое заседание молбата на г-н 
Иванов и излезе със становище да му бъде отпусната помощ - 2 куб. дърва. 

Разисквания по двадесет и трета точка нямаше. 

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

21, ал. 1, т. 23 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. № 82 

от 08.02.2017 г. с 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 2 (два) гласа 

„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 480 
  

1. Отпуска на Данаил Ненов Иванов, живеещ в град Две могили, на улица „Васил 
Друмев” № 12 еднократна помощ – 2 куб. дърва от Общинския горски фонд. 

 

Двадесет и четвърта точка от дневния ред: 

Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 83/08.02.2017 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Людмила Георгиева Гаврагатова, живееща в 
град Две могили, на улица „Неофит Бозвели” № 5. 

По нея докладва:  

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

дейности”: 

В Общинския съвет е постъпила молба от Людмила Георгиева Гаврагатова, живееща 
в град Две могили за отпускане на еднократна финансова помощ. В нея тя твърди, че е на 28 
години със заболяване на хипофизната жлеза, липса на хормон, който осигурява растежа. 
Людмила е с ТЕЛК с 80 % намалена работоспособност, живее при родителите си, които са в 
крайно тежко финансово състояние. Майка и е инвалид със 130 лева инвалидна пенсия, а 
баща и е безработен. Нуждае се от средства, за да може да проведе адекватно лечение на 
заболяването си. Моли ни за помощ. Четвърта комисия разгледа молбата на свое заседание и 
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излезе със становище тя да не бъде удовлетворена, тъй като не отговаря на условията на 
Наредба № 10. 

Разисквания по двадесет и четвърта точка нямаше. 

По двадесет 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. № 83 

от 08.02.2017 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 1 (един) глас 

„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 481 
  

1. Отказва да бъде отпусната на Людмила Георгиева Гаврагатова, живееща в град Две 
могили, на улица „Неофит Бозвели” № 5 еднократна финансова помощ. 

 

Двадесет и пета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 87/08.02.2017 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Албена Здравкова Асенова, живееща в град 
Две могили, на улица „Русалка” № 30. 

По нея докладва:  

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

дейности”: 

В Общинския съвет е постъпила молба от Албена Здравкова Асенова, живееща в град 
Две могили за отпускане на еднократна финансова помощ, в която тя твърди, че е безработна 
от дълги години и не може да си намери работа. Има две непълнолетни деца – на 15 и 17 
години, за които трябва да се грижи, а няма с какво. Няма никакви доходи от никъде. Живее 
на семейни начала с Росен Русков Василев, който също е безработен и търси работа, но и за 
него няма. Имат неплатени сметки за ток и вода, които трябва да платят, за да не ги 
изключат. Молят ни за помощ. Четвърта комисия разгледа молбата на свое заседание и 
излезе със становище тя да не бъде удовлетворена, тъй като не отговаря на условията на 
Наредба № 10. 

Разисквания по двадесет и пета точка нямаше. 

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

ал. 1, т. 23 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. № 87 

от 08.02.2017 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 1 (един) глас 

„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 482 
  

1. Отказва да бъде отпусната на Албена Здравкова Асенова, живееща в град Две 
могили, на улица „Русалка” № 30 еднократна финансова помощ. 

 

Двадесет и шеста точка от дневния ред: 
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Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 127/16.02.2017 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Тихомира Йорданова Недялкова, живееща в 
град Две могили за раждане на второ дете – Божидара Красенова Недялкова. 

По нея докладва:  

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 за раждане на второ дете на 
Тихомира Недялкова. Всички необходими документи, съгласно изискванията на наредбата са 
представени в срок и са редовни, поради което становището на комисията е заявлението да 
бъде уважено. 

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

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

Разисквания по двадесет и шеста точка нямаше. 

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

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

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

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

администрация във връзка с 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. № 127 от 16.02.2017 г. със 

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

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 483 
  

1. Отпуска на Тихомира Йорданова Недялкова, живееща в град Две могили, община 
Две могили, област Русе, на улица „Панайот Волов” № 5 еднократна финансова помощ в 
размер на 250 (двеста и петдесет) лева, за раждане на второ дете – Божидара Красенова 
Недялкова, родена на 05.02.2017 г. 

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

 

Двадесет и седма точка от дневния ред: 

Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 128/16.02.2017 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Йордан Янков Йорданов, живеещ в град Две 
могили, на улица „Места” № 82. 

По нея докладва:  

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

дейности”: 

В Общинския съвет е постъпила молба от Йордан Янков Йорданов, живеещ в град 
Две могили, на улица „Места” № 82. В нея той твърди, че е безработен от дълги години, 
болен е и няма никакви доходи. Живее сам, няма пенсия, тъй като е на 61 години и никой не 
се грижи за него. Иска да си извади ТЕЛК, но са му необходими средства, поради което ни 
моли да му отпуснем еднократна финансова помощ. Четвърта комисия разгледа молбата на 
свое заседание и излезе със становище тя да не бъде удовлетворена, тъй като не отговаря на 
условията на Наредба № 10. 

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

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

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

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

пътно-транспортни произшествия, производствени аварии, пожари, природни бедствия 

и други от бюджета на община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 128 

от 16.02.2017 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) 

гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 484 
  

1. Отказва да бъде отпусната на Йордан Янков Йорданов, живеещ в град Две могили, 
на улица „Места” № 82 еднократна финансова помощ. 

 

Двадесет и осма точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 123/16.02.2017 г., относно: 

Стратегия за водено от общностите местно развитие 2014-2020” на Сдружение „МИГ-
ЛИДЕР на територия Две могили и Иваново". 

По нея докладва:  

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

Проведени са срещи и обществени обсъждания на територията на Общините Две 
могили и Иваново, на които участниците са се запознали с изготвянето на представената ни 
стратегия. Тя е подкрепена от 1 713 жители на двете общини. В подготовката на стратегията 
активно са участвали 472 души, които са представители на публичния, стопанския и 
нестопанския сектор. Целта на стратегията е да се покаже на местните общности, че имат 
възможност да предприемат инициатива и да участват активно по програмии да се 
възползват от предоставената финансова помощ. Идеята е да се постигне динамична селска 
среда и да се подобри качеството на живот. Посочени са три основни приоритета – 
икономическо оживяване на територията; подобряване средата на бизнеса и заетостта; 
съхраняване на демографския потенциал и развитие на човешкия капитал и подобряване на 
средата и качеството на местната общност. Надяваме се МИГ Лидер да допринесе за 
осъществяване на всички дейности, залегнати в стратегията. Втора комисия разгледа на свое 
заседание предложения ни проект на решение и излезе със становище той да бъде приет. 

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 и чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 и чл. 4, ал. 1 от Правилник № 1 за 

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 

му с общинската администрация и Докладна записка с вх. № 123 от 16.02.2017 г. със 17 

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

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 485 
  

1. Потвърждава, че „Стратегия за водено от общностите местно развитие 2014-2020” 
на Сдружение „МИГ-ЛИДЕР на територия Две могили и Иваново” отговаря на приоритетите 
на „План за развитие на Община Две могили 2014-2020 г.” и на „Областна стратегия за 
развитие на област Русе 2014-2020 г.”. 

2. Одобрява актуализираните мерки, заложени в стратегията на МИГ-ЛИДЕР на 
територия Две могили и Иваново. 

 

Двадесет и девета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 129/16.02.2017 г., относно: Искане с 
вх. № 10 от 31.01.2017 г. за осигуряване на финансови средства във връзка с кандидатстване 
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на „МИГ ЛИДЕР на територия Две могили и Иваново” по Подмярка 19.2 „Прилагане на 
операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 
„Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за 
периода 2014-2020 г. 

По нея докладва:  

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

Сдружение с обществено полезна дейност „МИГ ЛИДЕР на територия Две могили и 
Иваново” изпълнява Договор № РД 50-85/17.08.2016 г. по подмярка 19.1 „Помощ за 
подготвителни дейности” на мярка „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР за 
периода 2014-2020 година, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на 
селските райони. Крайната цел на проекта е изготвяне на Стратегия за водено от общностите 
местно развитие, с която „МИГ ЛИДЕР на територия Две могили и Иваново ” ще подаде 
заявление за кандидатстване и подпомагане по Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в 
рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от 
общностите местно развитие“ от ПРСР 2014 – 2020 г. Критериите за оценка на заявленията 
за кандидатстване, респ. Стратегиите за ВОМР са определени в Приложение 9 към чл. 29, ал. 
1 от НАРЕДБА № 22 от 14 декември 2015 г. на Министерство на земеделието и храните. За 
да бъде успешно оценено заявлението за кандидатстване е необходимо предварително да 
бъде осигурен финансов ресурс за управление на Стратегия за ВОМР, към датата на 
кандидатстване. Размерът на осигурения финансов ресурс трябва да бъде над 3 % от 
бюджета за управление на стратегията за ВОМР, определен за финансиране от Европейския 
земеделски фонд за развитие на селските райони /ЕЗФРСР/ по подмярка 19.4 „Текущи 
разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“, за да 
получи стратегията максимален брой точки, съгласно Критериите за оценка на стратегиите 
за ВОМР.  Необходимата сума за двете  общини, включени в „МИГ ЛИДЕР на територия Две 
могили и Иваново” трябва да бъде  над 29 337.45 лева. 

От изключителна важност за одобрението и изпълнението на стратегията за ВОМР е 
отпускането на финансови средства, които за Община Две могили са в размер на 15 000 лв., 
което представлява половината от нужната сума. 

Предоставените средства от двете Общини ще бъдат върнати /възстановени/ от МИГ 
ЛИДЕР на територия Две могили и Иваново след приключването на проекта по Подмярка 
19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно 
развитие“. 

Становището на първа комисия е предложеният ни проект на решение да бъде приет. 
Разисквания по двадесет и девета точка нямаше. 

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

21, ал. 1, т. 10 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 104, ал. 1, т. 5 от Закона за публчините финанси и чл. 3, 

ал. 2, т. 4 от Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и Докладна 

записка с вх. № 129 от 16.02.2017 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 1 (един) глас „Против” 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 486 
  

1. Дава съгласие да бъде предоставена финансова помощ под формата на безлихвен 
заем от Община Две могили на Сдружение „МИГ-ЛИДЕР на територия Две могили и 
Иваново” в размер на 15 000.00 /петнадесет хиляди/ лева след одобрение от Държавен фонд 
„Земеделие” с цел осигуряване на финансов ресурс за управление на Стратегия за ВОМР във 
връзка с кандидатстване на „МИГ ЛИДЕР на територия Две могили и Иваново ” по 
Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите 
местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за 
развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 
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2. Средствата по безлихвения заем ще бъдат възстановени на Община Две могили 
след възстановяване от ДФ „Земеделие”. 

 

Тридесета точка от дневния ред: 

Изказвания, питания, становища и предложения от граждани. 

1. Кремена Любенова – Гражданин: 

Тук съм в качеството си на Председател на Обществения съвет към СУ „Св. Св. 
Кирил и Методий” град Две могили. 

В Програмата за управление на Кмета на Общината, в раздел 5, т. 3 е записано: 
„Подобряване на системата на здравното и стоматологичното обслужване в детските и 
учебните заведения на територията на общината. Преразпределение на кадровия ресурс в 
здравните кабинети на детски градини и училища, за осигуряване на целодневно медицинско 
наблюдение в училищата, предвид въвеждане на целодневна организация на обучение.” 
Имам съгласието на група граждани, които не успяха да дойдат при Вас и да попитат защо 
спирате акцията за набиране на средства за закупуване на нов стоматологичен стол. 

2. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Аз се разграничих от тази акция, тъй като не съм член на никоя партия и искам да се 
знае, че Общината няма нищо общо с това. Сметката е разкрита на физическо лице, което 
според мен не е редно, по този начин не могат да стават нещата. Зъболекарския стол си е 
действащ и има нужда само от леки козметични поправки, за да може да се работи спокойно 
на него. 
  

Айдън Карамехмедов – Председател на Общинския съвет: 

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

 

Протоколът е изготвен на 09.03.2017 г. и отпечатан в 3 екз. 

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

 
МД/МД 

          Председател на Общински съвет – Две могили:  

     

 

_________________ (Айдън Сабриев Карамехмедов) 


