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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: obshtina@dvemogili.bg 

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

Екз. № 1 
 

П Р О Т О К О Л 
 

№ 29 
 

Днес, 25 август 2017 година, в 9.00 часа, в конферентната зала на Община Две 
могили, започна двадесет и деветото 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 15 (петнадесет). 
Отсъстват: Стефан Димитров Стефанов и Христина Димитрова Ефтимова. 

 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 Общината; Мариета 
Петрова – Секретар на Общината; Галина Цветанова – Представител на Областна 
администрация град Русе, служители от Общинска администрация, кметове на кметства. 

 

Айдън Карамехмедов – Председател на Общинския съвет:  
Колеги, дневният ред за настоящото редовно заседание Ви е раздаден 

предварително. 
 

Преди да Ви дам думата по него, искам да Ви съобщя, че след насрочване на 
настоящото заседание, в деловодството на Общинския съвет постъпи една докладна 
записки, която с оглед характера си, предлагам да бъде разгледана извънредно днес, а 
именно: Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 368/24.08.2017 г., относно: 
Кандидатстване на Община Две могили към Министерство на младежта и спорта. 

Предлагам тя да станат т. 22, а т. 22 от проекта за дневен ред – да стане съответно т. 
23. 

 

Имате ли Вие други 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 с 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 

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

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
 

1. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 330#1/24.06.2017 г., относно: 

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 за символиката, за 
именуване и преименуване на улици, обекти с общинска значение и за паметниците и 
другите възпоменателни знаци на територията на община Две могили, област Русе. 

Докладва: Галя Додева – председател на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

                   Светлана Цветанова – член на Комисията по „Образование, култура 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 
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2. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 340/11.08.2017 г., относно: 

Приемане на Отчет за изпълнението на бюджета на Общинския съвет в Община Две 
могили за периода от 01.01.2017 г. до 30.06.2017 г. включително. 

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

3. Докладна записка от Светлодар Донев с вх. № 341/11.08.2017 г., относно: 
Информация за резултатите от дейността на ПГСС „К. А. Тимирязев” град Две могили 
през учебната 2016/2017 г. и проблемите, които стоят пред него. 

Докладва: Мехмед Мехмедов – член на Комисията по „Образование, култура 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

4. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 342/14.08.2017 г., относно: 

Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост в землището на гр. Две могили. 
Докладва: Мехмед Мехмедов – секретар на Комисията по „Предотвратяване и 

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

други дейности”. 

5. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 343/14.08.2017 г., относно: 

Отдаване под аренда на имот – частна общинска собственост в землището на с. Каран 
Върбовка. 

Докладва: Велко Иванов – секретар на Комисията по „Земеделие, 

животновъдство и гори”. 

6. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 344/14.08.2017 г., относно: 

Продажба на имот – частна общинска собственост в с. Баниска. 
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. № 345/14.08.2017 г., относно: 

Продажба на имот – частна общинска собственост в с. Кацелово 
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. № 346/14.08.2017 г., относно: 

Отдаване под аренда на земеделска земя, придобита по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ в 
землището на с. Батишница, Община Две могили. 

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

животновъдство и гори”. 

9. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 347/14.08.2017 г., относно: 

Утвърждаване на щатните бройки, маломерни и слети паралелки в сектор „Образование” 
за учебната 2017/2018 година на територията на Община Две могили. 

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

култура вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

10. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 348/14.08.2017 г., относно: 

Предложение за включване на ОУ „Христо Ботев” – с. Баниска в Списъка на средищните 
училища в Република България през учебната 2017/2018 година. 

Докладва: Румен Драков – член на Комисията по „Образование, култура 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

11. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 349/14.08.2017 г., относно: 

Предложение за включване на СУ „Св. Св. Кирил и Методий” - гр. Две могили в Списъка 
на средищните училища в Република България през учебната 2017/2018 година. 

Докладва: Светлана Цветанова – член на Комисията по „Образование, култура 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

12. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 351/14.08.2017 г., относно: 

Приемане на отчет, придружен с доклад за изпълнението на бюджета, сметките за средства 
от Европейския съюз, сметки за чужди средства и състоянието на общинския дълг на 
Община Две могили за полугодието на 2017 г.  

Докладва: Николай Христов – член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
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13. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 352/15.08.2017 г., относно: 

Дейността на  Общинско предприятие „Обществено хранене”за  първото полугодие  на 
2017 г. 

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

14. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 359/16.07.2017 г., относно: 

Даване на съгласие за предложение за трансформиране на част от целевата субсидия за 
капиталови разходи по чл. 51 от ЗДБРБ за 2017 г. в целеви трансфер за финансиране на 
разходите за неотложени текущи ремонти на общинска пътна мрежа и улична мрежа на 
основание чл. 89 от ЗДБРБ за 2017 г. 

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

15. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 360/17.08.2017 г., относно: 

Продажба на имот – частна общинска собственост в село Батишница. 
Докладва: Румен Марков – председател на Комисията по „Предотвратяване и 

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

други дейности”. 

16. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 361/17.08.2017 г., относно: 

Продажба на имот – частна общинска собственост в село Чилнов 
Докладва: Галя Додева – член на Комисията по „Предотвратяване и 

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

други дейности”. 

17. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 354/15.08.2017 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Гергана Тодорова Кръстева, 
живееща в град Две могили за раждане на първо дете – Гордан Андреев Иванов. 

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

социални дейности”. 

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

18. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 355/15.08.2017 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Здравка Маркова Иванова, 
живееща в село Батишница, на улица „Камчия” № 6. 

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

социални дейности”. 

19. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 356/15.08.2017 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Марин Йосифов Маринов, 
живеещ в град Две могили, на улица „Александър Стамболийски” № 16. 

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

социални дейности”. 

20. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 357/15.08.2017 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Димитър Христов Иванов, 
живеещ в село Могилино, на улица „Марица” № 12. 

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

дейности”. 

21. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 358/15.08.2017 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Айше Исмаилова Кузу, живееща 
в град Две могили, на улица „Гагарин” № 31. 

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

социални дейности”. 

22. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 368/24.08.2017 г., относно: 
Кандидатстване на Община Две могили към Министерство на младежта и спорта. 

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

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

Първа точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 330#1/24.06.2017 г., относно: 

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 за символиката, за 
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именуване и преименуване на улици, обекти с общинска значение и за паметниците и 
другите възпоменателни знаци на територията на община Две могили, област Русе. 

По нея докладва:  

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

Комисията по „Териториално устройство и строителство, местно самоуправление и 
нормативна уредба” разгледа на свое заседание настоящата докладна записка, която е във 
връзка с постъпили докладни записки от Ангелина Начева – кмет на кметство Баниска и 
Йордан Йорданов – кмет на кметство Острица за одобряване символи на представляваните 
от тях кметства. 
 В предложението си г-жа Начева е посочила, че през 2004 г., по повод издаването на 
книгата „Баниска – минало и настояще”, е възникнала идеята за направа на символ на 
селото, който в стилизиран вид да изобрази плодородието, водата, природата и крепостта, 
с които то е известно и които го характеризират и отличават. Автор на герба е Теодора 
Веселинова Василева, а компютърната обработка е дело на Даниела Пламенова Пътова. 
 Кметът на кметство Острица, г-н Йорданов, в своята докладна записка е записал, че 
по предложение на жителите на селото през 2015 г. художникът Стефан Филипов, чието 
потекло е от Острица, е разработил символа, изобразяващ връх Острец, плодородните 
земи, река Черни Лом и мостовете над нея, както и домовете на хората и храма. На 
25.05.2017 г. по повод честването на 105 годишнината на Народно читалище „Отец Паисий 
1912” предложението за герб на селото е одобрено от присъстващите 60 жители, за което 
прилага подписка. 
 Причините, които налагат приемането на Наредба за допълнение на Наредба № 8 са, 
че в нея липсва изрично регламентиран текст за реда и начина на одобряване на символ 
(герб) на населените места, включени в състава на общината. В чл. 16 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация е записано правомощието общините 
да могат да определят свои символи и почетни звания съобразно закона. Тъй като в 
настоящата Наредба № 8 не е записан ред за одобряване символ на населено място се 
налага същата да бъде допълнена с предлагания в проекта за допълнение текст на чл. 33а. 

С текста на чл. 33а от наредбата се цели създаване на общи правила за одобряване 
на символ (герб) на населено място с трайно, нееднократно действие, насочено към 
неопределен кръг субекти. 

Становището на втора комисия е предложеният ни проект на Наредба за 
допълнение на Наредба № 8 да бъде приет. 

2. Светлана Цветанова – член на Комисията по „Образование, култура 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”: 

Както каза колежката г-жа Додева, в настоящата Наредба № 8 не е записан ред за 
одобряване символ на населено място, което налага същата да бъде допълнена с 
предлагания в проекта за допълнение текст на чл. 33а. 

Комисията по „Образование, култура вероизповедания, символика, младежта, 
спорта и туризма” разгледа на свое заседание предложението и излезе със становище то да 
бъде прието. 

Разисквания по първа точка нямаше. 
 

Айдън Карамехмедов – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, преминаваме към процедура на гласуване. Съгласно нашия правилник 
наредбата ще бъде гласувана параграф по параграф. 

 

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

Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
С 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

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

Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
С 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се”, предложението се приема. 
 

Айдън Карамехмедов – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
330#1/24.07.2017 г. е явно, моля гласувайте. 

По първа точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 16 и чл. 

21, ал. 1, т. 21 и ал. 2 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, § 5 от Преходните и заключителни разпоредби на 

Наредба № 8 за символиката, за именуване и преименуване на улици, обекти с 

общинско значение и за паметниците и другите възпоменателни знаци на 

територията на община Две могили, област Русе, чл. 3, ал. 1, т. 19 във връзка с чл. 93 

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

комисии и взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с 

вх. № 330#1 от 24.07.2017 г. след проведено явно гласуване с 15 (петнадесет) гласа 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 591 
  

1. Приема Наредба за допълнение на Наредба № 8 за символиката, за именуване и 
преименуване на улици, обекти с общинско значение и за паметниците и другите 
възпоменателни знаци на територията на община Две могили, област Русе, която влиза в 
сила от 01.09.2017 г. 

§ 1. Създава се нов чл. 33а: 

„Чл. 33а. (1) По предложение на кметовете на кметства и кметските наместници на 
населените места в Община Две могили, Общинският съвет може да одобрява герб на 
съответното населено място. 

(2) Гербът на всяко населено място от състава на Община Две могили е символ, 
който изразява неговата идентичност и връзката на традиции, минало и настояще. 

(3) Гербът на село Баниска има щитовидна форма и съдържа надпис с името на 
селото. В него в стилизиран вид са изобразени житните класове, символизиращи 
плодородната земя на селото, в долната част на щита е изобразена крепостна стена, 
символизираща древността на село Баниска, водата, символизираща язовира и двете реки, 
преминаващи през селото и зелените хребети, символ на красивата природа. 

(4) Гербът на село Острица има щитовидна форма и съдържа надпис с името на 
селото. В него в стилизиран вид са изобразени житните класове, символизиращи 
плодородната земя, връх Острец, река Черни Лом, преминаваща през селото и мостовете 
над нея, както и домовете на хората и църквата. 

(5) Графичното и цветно изображение на гербовете на населените места са 
приложения и неразделна част от тази наредба.” 

§ 2. Заключителна разпоредба 

1. Разпоредбата на § 1 влиза в сила от 01.09.2017 г. 
 

Втора точка от дневния ред: 

Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 340/11.08.2017 г., относно: 

Приемане на Отчет за изпълнението на бюджета на Общинския съвет в Община Две 
могили за периода от 01.01.2017 г. до 30.06.2017 г. включително. 

По нея докладва:  

1. Румен Марков – член на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
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Представен ни е за разглеждане Отчет за изпълнението на бюджета на Общинския 
съвет в Община Две могили за периода от 01.01.2017 г. до 30.06.2017 г. включително. От 
него е видно, че към настоящия момент Общинския съвет се движи в норма, като общото 
изпълнение на бюджета за първото шестмесечие на 2017 година в проценти е 47 %. 
Единственото изпълнение за момента, което на 100 % е стипендии по Наредба № 13, които 
се дават веднъж в годината.  

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

Разисквания по втора точка нямаше. 
 

Айдън Карамехмедов – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 
340/11.08.2017 г. е поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 25.08.2017 година  
 

Относно: Приемане на Отчет за изпълнението на бюджета на Общинския съвет в 

Община Две могили за периода от 01.01.2017 г. до 30.06.2017 г. включително. 

№ ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ Г Л А С У В А Л 

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ” 

1. Айдън Сабриев Карамехмедов +   
2. Байчо Петров Георгиев +   
3. Велко Иванов Иванов +   
4. Галя Миткова Додева +   
5. Георги Валентинов Георгиев  +   
6. Димитър Петров Димитров +   
7. Ивайло Пенев Иванов  +   
8. Мехмед Руждиев Мехмедов  +   
9. Мехмед Селманов Чолаков +   
10. Николай Христов Христов +   
11. Румен Манолов Марков +   
12. Румен Стефанов Драков +   
13. Светлана Йорданова Цветанова +   
14. Светлозар Милчев Донев +   
15. Севгюл Садулова Юмерова +   
16. Стефан Димитров Стефанов отсъства   
17. Христина Димитрова Ефтимова отсъства   
 Общо: 15   

По втора 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. № 340 от 11.08.2017 г. след проведено 

поименно гласуване с 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) 

гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 592 
  

1. Приема Отчета за изпълнението бюджета на Общинския съвет в Община Две 
могили за периода от 01.01.2017 г. до 30.06.2017 г. включително. 

Приложение: Отчет за изпълнението бюджета на Общинския съвет в Община Две 
могили за периода от 01.01.2017 г. до 30.06.2017 г. включително. 
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Трета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Светлозар Донев с вх. № 341/11.08.2017 г., относно: 
Информация за резултатите от дейността на ПГСС „К. А. Тимирязев” град Две могили 
през учебната 2016/2017 г. и проблемите, които стоят пред него. 

По нея докладва:  

1. Мехмед Мехмедов – член на Комисията по „Образование, култура 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”: 

Комисията по „Образование, култура вероизповедания, символика, младежта, 
спорта и туризма” разгледа на свое заседание настоящата докладна записка, която касае 
резултатите от дейността на ПГСС „К. А. Тимирязев” град Две могили през учебната 
2016/2017 г. и проблемите, които стоят пред него. 

Към настоящия момент в ПГСС се обучават 114 ученика редовно обучение в 10, 11 
и 12 клас. За учебната 2017/2018 година нов прием в 8 клас са се записали 36 ученика и в 9 
клас – 26 ученика, като в самостоятелна неприсъствена форма са 9 ученика. 

Годината ПГСС започва с две паралелки 9 клас, като едната е със специалност 
„Механизация на селското стопанство”, а другата – „Агроеколог”. 

Училището разполага с 45.500 дка двор; 118.905 кв.м. 50 дка земеделска земя за 
учебно опитно стопанство; 7.472 дка – птицеферма; 67.500 дка – гора; 364.200 дка – ниви. 
По ПУДООС е изградена спортна площадка на открито, а училището разполага и с още 
една спортна площадка и физкултурен салон, които са в добро състояние. Дограмата на 
училищния корпус е подменена. 

Общият брой на персонала е 30 бр., в т.ч. 19 – педагогически; 2 – административен 
и 9 – помощен. 

Издадените документи през учебната 2016/2017 година са дипломи за средно 
образование; свидетелство за професионална квалификация и правоспособности – 
категории Ткт; Твк; Твк-3 и кат. В. 

През отчетната година здравното обслужване е на добро ниво, заслуга за което има 
мед. сестра Колева. Необходимите средства за обезпечаване на медицинските кабинети са 
осигурени. 

Транспортът за всички ученици е безплатен, като за учениците от по-отдалечените 
места има осигурено ученическо общежитие. В него има сравнително добри условия за 
пребиваване, стаите са в добро състояние, има цифрова телевизия и безжичен интернет. 

Основните проблеми на ПГСС са материалната база за професионално направление 
не е на нужното ниво; покривът на училищния корпус се нуждае от частичен ремонт; 
провеждането на практиките на реални работни места със съответното заплащане и 
последния най-голям проблем това е засилващият се през годините нечист интерес към 
базата и собствеността на професионалната гимназия. 

Становището на Комисията по „Образование, култура вероизповедания, символика, 
младежта, спорта и туризма” е информацията да бъде приета. 

В разискванията по трета точка участие взеха: 

1. Румен Марков – Общински съветник: 

Много хубав и подробен отчет, но за добрата работа на ПГСС можем да съдим само 
от новия прием и видно от представената информация за 8 клас има записани 36 ученика, а 
за 9 клас – 26 ученика. Щом има такъв прием, ясно е че училището работи добре. 

2. Николай Христов – Общински съветник: 

Аз се запознах подробно с представената информация на ПГСС. В нея пише, че 
училището разполага с 50 дка земеделска земя, но никъде не виждам да е отразен дохода, 
който получават от наем или аренда от тази земя, както за 2016, така и за 2017 година. 
Въпросът ми е към г-н Светлозар Донев – Директор на ПГСС. 

3. Светлозар Донев – Общински съветник: 

Аз искам да направя само едно разяснение. 
Частичният ремонт на покрива вече е направен; направен е и частичен ремонт на 

таваните на стаите; поради аварията, която имахме миналата година с водната инсталация 
на отоплението е направен и основен ремонт на съблекалните и физкултурния салон. 
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Всичко това е направено със собствени средства. На въпроса на г-н Христов – всички 
приходи от наем и от аренда на земеделската земя са дадени в собствени средства. По 
спомен мога да кажа, че приходите са около 20 000 лева годишно. 

Основните проблеми, с които се сблъскваме са свързани с провеждането на 
производтвените практики, тъй като ние нямаме такава база в момента. Използваме за това 
почти всички земеделски производители, които се намират на територията на Общините 
Две могили, Борово и Иваново. Имаме нужда от такава база, защото без нея 
професионалното обучение не може да съществува. 

Искам да благодаря на училищното настоятелство и на всички земеделски 
производители, с които осъществяваме връзка и ми подават ръка. 

Гордея се най-вече с това, че ПГСС даваме професионална квалификация и 
правоспособности не само на нашите ученици, а и на външни лица, които желаят. 

Искам да заявя процедурно, че няма да взема участие в гласуването, поради 
конфликт на интереси. 

4. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Аз искам да благодаря на г-н Донев за добрата ни съвместна работа, всички знаете, 
че от миналата година м. август професионалната гимназия стана общинска. Имам 
наблюдения за работата на училището. Знаете, че кандидатствахме с проект, очакваме той 
да бъде одобрен и да има финансиране за ремонт на учебния корпус и т.нар. общежития. 

Базата за практическото обучение – полигона и кабинетите я познавам много добре 
още от дете, тъй като баща ми беше учител и съм го посещавал не веднъж. Не знам в 
момента сега дали някой от вас е ходил, но тази част като МТБ е в окаяно състояние – 
течове от покрива, а през зимния сезон кабинетите се отопляват с печки на дърва и е доста 
студено и при такива условия децата трябва да учат. 

Парите от бюджета на Общината никога не стигат, но тази година ще трябва да 
заделим средства за ремонт на училището, надявам се и кооперациите да помогнат, тъй 
като голяма част от тези ученици постъпват на работа към различните кооперации. 

Другото, което може да се направи, тъй като това е цяло богатство, там има 
техника, която може да бъде и като музейни експонати. Може да се направи навес, където 
да се подреди и учениците да се запознаях с техниката, с която се е работило преди 
години. 

5. Светлозар Донев – Общински съветник: 

Извинявам се, че отново ще взема думата, но искам само да кажа, че съм забранил 
да се посещава учебното стопанство. Опитвал съм се да правя там частични ремонти на 
покрива, но е непосилно за нас. Правил съм сметка преди 2-3 години на каква стойност ще 
излезе ремонта на покрива и тогава беше около 60 000 лева. Надявам се да успеем поне 
частичен ремонт да направим на покрива, защото когато тече покрива нищо друго няма 
смисъл да се прави. 

 

Айдън Карамехмедов – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Светлозар Донев с вх. № 
341/11.08.2017 г. е явно, моля гласувайте. 

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

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

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

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

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

Докладна записка с вх. № 341 от 11.08.2017 г. след проведено явно гласуване с 14 

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

1 (един) глас „Негласувал” – Светлозар Милчев Донев, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 593 
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1. Приема за сведение Информация за резултатите от дейността на Информация за 
резултатите от дейността на ПГСС „К.А.Тимирязев” град Две могили през учебната 
2016/2017 г. и проблемите, които стоят пред него. 

Приложение: Информация за резултатите от дейността на Информация за 
резултатите от дейността на ПГСС „К.А.Тимирязев” град Две могили през учебната 
2016/2017 г. и проблемите, които стоят пред него. 

 

Четвърта точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 342/14.08.2017 г., относно: 

Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост в землището на гр. Две могили. 
По нея докладва:  

1. Мехмед Мехмедов – секретар на Комисията по „Предотвратяване и 

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

други дейности”: 

Комисията по „Предотвратяване и установяване конфликти на интереси, общинска 
собственост, сигурност, екология и други дейности” разгледа на свое заседание 
настоящата докладна записка за отдаване под наем на имот – частна общинска 
собственост. Имотът представлява „Друг вид нива” с площ от 2582 кв. м..  
Постъпило е заявление подадено от Юсеин Ибриямов Юсеинов, с което изявява желание 
да му бъде отдаден под наем гореописаният имот за срок от 10 (десет) години при начална 
годишна наемна цена при провеждането на търга да бъде 30.00 лева на декар или 77.46 
лева за цялата площ. 
  Становището на комисията е предложеният ни проект на решение да бъде приет. 

Разисквания по четвърта точка нямаше. 
 

Айдън Карамехмедов – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
342/14.08.2017 г. е поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 25.08.2017 година  
 

Относно: Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост в землището на 

гр. Две могили. 

№ ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ Г Л А С У В А Л 

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ” 

1. Айдън Сабриев Карамехмедов +   
2. Байчо Петров Георгиев +   
3. Велко Иванов Иванов +   
4. Галя Миткова Додева +   
5. Георги Валентинов Георгиев  +   
6. Димитър Петров Димитров +   
7. Ивайло Пенев Иванов  +   
8. Мехмед Руждиев Мехмедов  +   
9. Мехмед Селманов Чолаков +   
10. Николай Христов Христов +   
11. Румен Манолов Марков +   
12. Румен Стефанов Драков +   
13. Светлана Йорданова Цветанова +   
14. Светлозар Милчев Донев +   
15. Севгюл Садулова Юмерова +   
16. Стефан Димитров Стефанов отсъства   
17. Христина Димитрова Ефтимова отсъства   
 Общо: 15   
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По четвърта точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 

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

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

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

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

общинската собственост, чл. 30а, чл. 50, т. 3 и т. 1.2 от Приложение № 3 – Тарифа за 

началния размер на месечния наем  за 1 дка, при предоставяне на 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 и Докладна записка с вх. № 342 от 14.08.2017 г. след проведено поименно 

гласуване с 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 594 
  

 1. Дава съгласие да бъде включен в т. 2 на Раздел IV от Програмата за управление и 
разпореждане с имоти общинска собственост за 2017 година, приета с Решение № 443 по 
Протокол № 22/27.01.2017 г. на Общински съвет Две могили следния имот: „Друг вид 
нива” с площ 2582 кв. м., съставляваща имот с идентификатор 20184.47.207 по КККР на гр. 
Две могили. 

 2. Дава съгласие гореописаният имот да бъде отдаден под наем, след провеждане на 
публичен търг с явно наддаване за срок от 10 (десет) години. 
 3. Началната годишна наемна цена при провеждането на търга да бъде 30.00 лева 
(тридесет лева) на декар или 77.46 лева (седемдесет и седем лева и четиридесет и шест 
стотинки) за цялата площ на имота. 
 4. Стъпка на наддаване – 10 % (десет процента) от началната цена. 
 5. Възлага на Кмета на Общината да предприеме необходимите действия за 
изпълнение на решението. 
 6. В тридневен срок от подписването на договора за отдаване под наем, да представи 
копие от същия в Общински съвет. 

 

Пета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 343/14.08.2017 г., относно: 

Отдаване под аренда на имот – частна общинска собственост в землището на с. Каран 
Върбовка. 

По нея докладва:  
1. Велко Иванов – секретар на Комисията по „Земеделие, животновъдство и 

гори”: 

Комисията по „Земеделие, животновъдство и гори” разгледа на свое заседание 
ностоящата докладна записка за отдаване под аренда на имот – частна общинска 
собственост в землището на с. Каран Върбовка. Имотът е с площ от 20.932 дка с начин на 
трайно ползване “Трайни насаждения”, VI категория. В деловодството на Община Две 
могили е постъпило заявление от Тихомир Миленов Тодоров, с което изявява желание да 
му бъде отдаден под аренда гореописаният имот за срок от 25 (двадесет и пет) години. 

Становището на комисията е предложеният ни проект на решение да бъде приет. 
В разискванията по пета точка участие взеха: 

1. Айдън Карамехмедов – Председател на Общинския съвет: 

Тук искам да направя само едно уточнение, поради допусната техническа грешка в 
предложения проект на решение, а именно в т. 6 където е записано „ … сключения договор 
за наем …”, вместо думата „наем” да се запише думата „аренда”. 

2. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Съгласен съм с предложението на г-н Карамехмедов. 
 

Айдън Карамехмедов – Председател на Общинския съвет: 
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Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
343/14.08.2017 г. е поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 25.08.2017 година  
 

Относно: Отдаване под аренда на имот – частна общинска собственост в землището на 

с. Каран Върбовка. 

№ ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ Г Л А С У В А Л 

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ” 

1. Айдън Сабриев Карамехмедов +   
2. Байчо Петров Георгиев +   
3. Велко Иванов Иванов +   
4. Галя Миткова Додева +   
5. Георги Валентинов Георгиев  +   
6. Димитър Петров Димитров +   
7. Ивайло Пенев Иванов  +   
8. Мехмед Руждиев Мехмедов  +   
9. Мехмед Селманов Чолаков +   
10. Николай Христов Христов +   
11. Румен Манолов Марков +   
12. Румен Стефанов Драков +   
13. Светлана Йорданова Цветанова +   
14. Светлозар Милчев Донев +   
15. Севгюл Садулова Юмерова +   
16. Стефан Димитров Стефанов отсъства   
17. Христина Димитрова Ефтимова отсъства   
 Общо: 15   

 

След приключване на разискванията по пета точка от дневния ред, 

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация, 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. 4 от 

Закона за общинската собственост, чл. 4, ал. 1 от Закона за арендата в земеделието, 

чл. 30а, чл. 85 и т. II от Приложение № 3 – Тарифа за началния размер на месечния 

наем  за 1 дка, при предоставяне на 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 и Докладна 

записка с вх. № 343 от 14.08.2017 г. след проведено поименно гласуване с 15 

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

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 595 
  

  1. Дава съгласие да бъде включен в т. 2 на Раздел IV от Програмата за управление и 
разпореждане с имоти общинска собственост за 2017 година, приета с Решение № 443 по 
Протокол № 22/27.01.2017 г. на Общински съвет Две могили следния имот: № 075010, 
находящ се в землището на с. Каран Върбовка, община Две могили, област Русе, ЕКАТТЕ 
36364, с площ от 20.932 дка с начин на трайно ползване “Трайни насаждения”, VI 
категория, при граници и съседи: имот № 000263- полски път на Община Две могили, имот 
№ 000264-пасище, мера на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 
  2. Дава съгласие да бъде отдаден под аренда, след провеждане на публичен търг с 
явно наддаване за срок от 25 (двадесет и пет години) имот № 075010, находящ се в 
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землището на с. Каран Върбовка, община Две могили, област Русе, ЕКАТТЕ 36364, с площ 
от 20,932 дка с начин на трайно ползване “Трайни насаждения”, VI категория, при граници 
и съседи: имот № 000263- полски път на Община Две могили, имот № 000264-пасище, 
мера на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ за отглеждане на билки или трайни насаждения. 
  3. Началната годишна арендна цена при провеждането на търга да бъде 46.00 лева 
(четиридесет и шест лева) на декар. Арендната вноска за първите 2 (две) стопански години 
да е 50 % от достигнатата цена на търга. 
  4. Стъпка на наддаване – 10 % (десет процента) от началната цена. 
  5. Възлага на Кмета на Общината да предприеме необходимите действия за 
изпълнение на решението. 
  6. В случай, че в срок до 22.12.2020 г. се яви лице, което отговаря на условията, 
посочени в § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ (ДВ, бр. 62 от 2010 г.), земите по чл. 19, ал. 1 
от ЗСПЗЗ, които са предмет на това решение, и за които ще бъде сключен договор за 
аренда, подлежи на коригиране. 
  7. В тридневен срок от подписването на договора за отдаване под аренда, да 
представи копие от същия в Общински съвет. 

 

Шеста точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 344/14.08.2017 г., относно: 

Продажба на имот – частна общинска собственост в с. Баниска. 
По нея докладва:  

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

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

Комисията по „Предотвратяване и установяване конфликти на интереси, общинска 
собственост, сигурност, екология и други дейности” разгледа на свое заседание докладната 
записка, касаеща продажба на имот, собственост на Община Две могили по Акт за частна 
общинска собственост № 3734 от 29.01.2016 г., представляващ „Терен” с площ от 1850 кв. 
м., представляващо УПИ - I в кв. 82 по регулационния план на с. Баниска, Община Две 
могили, Област Русе. Постъпило е Заявление от Кина Йорданова Христова, с което 
проявява интерес за закупуване на въпросния имот. Данъчната оценка на имота е 6 920.90 
лева, пазарна оценка е в размер на 7 770.00 лева. Кметът на Общината предлага имотът да 
бъде продаден за 9 600.00 лева с ДДС. Становището на комисията е предложеният ни 
проект на решение да бъде приет. 

Разисквания по шеста точка нямаше. 
 

Айдън Карамехмедов – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
344/14.08.2017 г. е поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 25.08.2017 година  
 

Относно: Продажба на имот – частна общинска собственост в с. Баниска. 
№ ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ Г Л А С У В А Л 

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ” 

1. Айдън Сабриев Карамехмедов +   
2. Байчо Петров Георгиев +   
3. Велко Иванов Иванов +   
4. Галя Миткова Додева +   
5. Георги Валентинов Георгиев  +   
6. Димитър Петров Димитров +   
7. Ивайло Пенев Иванов  +   
8. Мехмед Руждиев Мехмедов  +   
9. Мехмед Селманов Чолаков +   
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10. Николай Христов Христов +   
11. Румен Манолов Марков +   
12. Румен Стефанов Драков +   
13. Светлана Йорданова Цветанова +   
14. Светлозар Милчев Донев +   
15. Севгюл Садулова Юмерова +   
16. Стефан Димитров Стефанов отсъства   
17. Христина Димитрова Ефтимова отсъства   
 Общо: 15   

 

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

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

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

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

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

могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 344 от 14.08.2017 г. след проведено 

поименно гласуване с 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) 

гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 596 
  

1. Дава съгласие да бъде включен в т. 2 на Раздел IV от Програмата за управление и 
разпореждане с имоти общинска собственост за 2017 година, приета с Решение № 443 по 
Протокол № 22/27.01.2017 г. на Общински съвет Две могили следния имот: „Терен” с 
площ 1850 кв. м., представляващо УПИ - I в кв. 82 по регулационния план на с. Баниска, 
Община Две могили, Област Русе. 

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

2.1. При данъчна оценка на имота, в размер на 6 920.90 (шест хиляди деветстотин и 
двадесет лева и деветдесет стотинки) и пазарна оценка в размер на 7 770.00 (седем хиляди 
седемстотин и седемдесет) лева, съгласно доклада на лицензиран оценител, определя 
начална продажна цена в размер на 8 000.00 (осем хиляди) лева без ДДС или 9 600.00 
(девет хиляди и шестстотин) лева с ДДС. 

2.2. Стъпка на наддаване – 10 % (десет процента) от началната цена. 
2.3. 15 % от средствата, постъпили от продажбата 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 предприеме необходимите действия 
за: 

3.1. Изпълнение на решението по т. 1 и т. 2; 
3.2. Сключване на договор за покупко – продажба и вписването му в Публичния 

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

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

 

 Седма точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 345/14.08.2017 г., относно: 

Продажба на имот – частна общинска собственост в с. Кацелово 
По нея докладва:  

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

конфликти на интереси, общинска собственост, сигурност, екология и други дейности”: 
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Комисията по „Предотвратяване и установяване конфликти на интереси, общинска 
собственост, сигурност, екология и други дейности” разгледа на свое заседание докладната 
записка касаеща продажбата на имот, собственост на Община Две могили по Акт за частна 
общинска собственост № 3687 от 06.02.2014 г., представляващ „Дворно място” с площ от 
1610 кв. м. Постъпило е Заявление от „Дунав ленд агро” ООД гр. Русе, с което проявява 
интерес за закупуване на гореописания имот. Данъчната оценка на имота е 6 023 лева, 
пазарната оценка е в размер на 6 762 лева, а Кметът на Общината ни предлага имотът да 
бъде продаден за 8 400 лева с ДДС. Становището на шеста комисия е предложеният ни 
проект на решение да бъде приет. 

Разисквания по седма точка нямаше. 
 

Айдън Карамехмедов – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
345/14.08.2017 г. е поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 25.08.2017 година  
 

Относно: Продажба на имот – частна общинска собственост в с. Кацелово. 
№ ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ Г Л А С У В А Л 

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ” 

1. Айдън Сабриев Карамехмедов +   
2. Байчо Петров Георгиев +   
3. Велко Иванов Иванов +   
4. Галя Миткова Додева +   
5. Георги Валентинов Георгиев  +   
6. Димитър Петров Димитров +   
7. Ивайло Пенев Иванов  +   
8. Мехмед Руждиев Мехмедов  +   
9. Мехмед Селманов Чолаков +   
10. Николай Христов Христов +   
11. Румен Манолов Марков +   
12. Румен Стефанов Драков +   
13. Светлана Йорданова Цветанова +   
14. Светлозар Милчев Донев +   
15. Севгюл Садулова Юмерова +   
16. Стефан Димитров Стефанов отсъства   
17. Христина Димитрова Ефтимова отсъства   
 Общо: 15   

 

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. 1, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската 

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

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

могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 345 от 14.08.2017 г. след проведено 

поименно гласуване с 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) глас „Против” и 0 (нула) 

гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 597 
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1. Дава съгласие да бъде включен в т. 2 на Раздел IV от Програмата за управление и 
разпореждане с имоти общинска собственост за 2017 година, приета с Решение № 443 по 
Протокол № 22/27.01.2017 г. на Общински съвет Две могили следния имот: „Дворно 
място” с площ 1610 кв. м., представляващо УПИ ХI 659 в кв. 68 по регулационния план на 
с. Кацелово, Община Две могили, Област Русе. 
 2. Имота описан в т. 1 да бъде продаден след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване. 

2.1. При данъчна оценка на имота, в размер на 6 023.00 (шест хиляди двадесет и 
три) лева и пазарна оценка в размер на 6 762.00 (шест хиляди седемстотин шестдесет и 
два) лева, съгласно доклада на лицензиран оценител, определя начална продажна цена в 
размер на 7 000.00 (седем хиляди) лева без ДДС или 8 400.00 (осем хиляди и 
четиристотин) лева с ДДС. 

2.2. Стъпка на наддаване – 10 % (десет процента) от началната цена. 
2.3. 15 % от средствата, постъпили от продажбата да бъдат преведени по сметката 

на с. Кацелово, 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 предприеме необходимите действия 
за: 

3.1. Изпълнение на решението по т. 1 и т. 2; 
3.2. Сключване на договор за покупко – продажба и вписването му в Публичния 

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

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

Осма точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 346/14.08.2017 г., относно: 

Отдаване под аренда на земеделска земя, придобита по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ в 
землището на с. Батишница, Община Две могили. 

По нея докладва:  

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

и гори”: 

Комисията по „Земеделие, животновъдство и гори” разгледа на свое заседание 
настоящата докладна записка, касаеща отдаването под аренда на земеделска земя, 
придобита на чл. 19 от ЗСПЗЗ в землището на село Батишница. Това са маломерни земи, 
ясаци от около 1-2 дка. Предложението е началната годишна цена за 1 дка да е в размер на 
46.00 лева, като за първите 2 (две) стопански години да е 50 % от пълния размер на цената 
за декар, поради необходимостта от подмяна с нови овощни дървета. 

Становището на комисията е предложеният ни проект на решение да бъде приет. 
В разискванията по осма точка участие взеха: 

1. Айдън Карамехмедов – Председател на Общинския съвет: 

Тук искам да направя същото уточнение, поради допусната техническа грешка в 
предложения проект на решение, а именно в т. 6 където е записано „ … сключения договор 
за наем …”, вместо думата „наем” да се запише думата „аренда”. 

2. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Съгласен съм с предложението на г-н Карамехмедов. 
 

Айдън Карамехмедов – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
346/14.08.2017 г. е поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 25.08.2017 година  
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Относно: Отдаване под аренда на земеделска земя, придобита по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ 

в землището на с. Батишница, Община Две могили. 

№ ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ Г Л А С У В А Л 

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ” 

1. Айдън Сабриев Карамехмедов +   
2. Байчо Петров Георгиев +   
3. Велко Иванов Иванов +   
4. Галя Миткова Додева +   
5. Георги Валентинов Георгиев  +   
6. Димитър Петров Димитров +   
7. Ивайло Пенев Иванов  +   
8. Мехмед Руждиев Мехмедов  +   
9. Мехмед Селманов Чолаков +   
10. Николай Христов Христов +   
11. Румен Манолов Марков +   
12. Румен Стефанов Драков +   
13. Светлана Йорданова Цветанова +   
14. Светлозар Милчев Донев +   
15. Севгюл Садулова Юмерова +   
16. Стефан Димитров Стефанов отсъства   
17. Христина Димитрова Ефтимова отсъства   
 Общо: 15   

 

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

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

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

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

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

Закона за арендата в земеделието, чл. 30а, чл. 85 и т. ІІ от Приложение № 3 - 

Тарифата за началния размер на месечния наем за 1 дка, при предоставяне на 

земеделски земи от общинския поземлен фонд и общински рибарници от Наредба № 7 

за реда за управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост в 

Община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 346 от 14.08.2017 г. след 

проведено явно гласуване с 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 

(нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 598 
  

1. Дава съгласието си да бъдат включени в Раздел ІV (четвърти) т. 2 от Програмата 
за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017 г. година, приета с 
Решение № 443 по Протокол № 22/27.01.2017 г. на Общински съвет Две могили имотите 
невключени в програмата, описани в Приложение № 1 към настоящата докладна записка. 
 2. Общински съвет дава съгласие да бъдат отдадени под аренда след провеждане на 
публичен търг с явно наддаване за срок от 25 (двадесет и пет) години – имотите, описани в 
Приложение № 1 към настоящата докладна записка, за създаване и отглеждане на трайни 
насаждения за целия срок на договора. 
 3. Общински съвет Две могили определя начална годишна арендна цена на декар в 
размер на 46.00 (четиридест и шест) лева. Арендната вноска за първите 2 (две) стопански 
години да е 50 % от достигнатата цена на търга.  
 4. Стъпка за наддаване – 10 % от началната цена. 

5. Възлага на Кмета на Община Две могили да организира и проведе всички 
процедури по това решение, да проведе публичен търг с явно наддаване, като изготви и 
одобри необходимата за това тръжна документация, да назначи комисия по провеждане на 
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търга, да определи размера на депозита за участие, както и да определи задължителните 
документи за участие и да сключи договор за аренда. 

6. В случай, че в срок до 22.12.2020 г. се яви лице, което отговаря на условията, 
посочени в § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ (ДВ, бр. 62 от 2010 г.), земите по чл. 19, ал. 1 
от ЗСПЗЗ, които са предмет на това решение, и за които ще бъде сключен договор за 
аренда, подлежи на коригиране. 

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

 

Девета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 347/14.08.2017 г., относно: 

Утвърждаване на щатните бройки, маломерни и слети паралелки в сектор „Образование” 
за учебната 2017/2018 година на територията на Община Две могили. 

По нея докладва:  

1. Светлозар Донев – председател 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 настоящата докладна записка и правим 
следните предложения за изменение на проекта за решение: 

1. Във филиала „Детелина” в село Бъзовец педагогическия и непедагогически 
персонал от 2 бр. да се увеличат с по 1 бр. или да станат 3 бр. педагогически и 3 бр. 
непедагогически персонал. Това е свързано с дейността на детското заведение, тъй като 
персонала е недостатъчен и не може да обслужва децата. Броят на децата там е 25, като се 
има предвид, че има и деца, които не са обхванати. 

2. В ОУ «Христо Ботев» село Баниска има промяна на броя на децата в първи класс 
– от 8 бр. са паднали на 7 бр., тъй като едното дете е записано в друго място. 

3. В основанията за приемане на решението вместо чл. 11 от Наредба № 7 от 
20.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата 
в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена да се 
запише чл. 11а, ал. 2 от същата. Освен това предлагаме чл. 12 от Наредба № 3 от 
18.02.2008 г. за нормите на преподавателска работа и реда за определяне на числеността на 
персонала в системата на народната просвета, издадена от министъра на образованието и 
науката да отпадне, тъй като тази наредба отпада с нова наредба, която влиза в сила от 
01.09.2017 г., но все още пък е действаща, затова има леко несъответствие. 

С тези промени становището на комисията е да се приеме предложението. 
В разискванията по девета точка участие взеха: 

1. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Съгласен съм с предложенията на комисията. 
 

Айдън Карамехмедов – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
347/14.08.2017 г. е явно, моля гласувайте. 

След приключване на разискванията по девета точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 17, ал. 1, т. 3, чл. 21, ал. 1, т. 23 и 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, чл. 2, чл. 2а и чл. 3 във връзка 

с чл. 11а, ал. 2 от Наредба № 7 от 20.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и 

групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, 

детските градини и обслужващите звена и Докладна записка с вх. № 347 от 14.08.2017 

г. след проведено явно гласуване с 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 599 
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1. Определя следната численост на персонала: 
 1.1. ДГ „Св. Св. Кирил и Методий” град Две могили: 

1.1.1. В ДГ – гр. Две могили: 

- педагогически персонал     11 бр. (в т.ч. директор) 
- непедагогически персонал    11 бр. (в т.ч. счетоводител) 
1.1.2. Във Филиал „Олга Жекова” с. Кацелово: 

- педагогически персонал     2 бр. 
- непедагогически персонал    2 бр. 
Общо: 26 бр., в т.ч. 13 бр. педагогически и 13 бр. непедагогически персонал. 

1.2. ДГ „Първи юни” с. Баниска: 

1.2.1. В ДГ – с. Баниска: 

- педагогически персонал     5 бр. (в т.ч. директор) 
- непедагогически персонал    6 бр. (в т.ч. счетоводител) 
1.2.2. Във филиал „Детелина” с. Бъзовец: 
- педагогически персонал     3 бр. 
- непедагогически персонал    3 бр. 
Общо: 15 бр., в т.ч. 7 бр. педагогически и 8 бр. непедагогически персонал. 

1.3. ЦПЛРИСКИОНИС „Д-р Д. Пангелов” - Две могили: 

Педагогически специалисти с ръководни функции: 1 щатна бройка (директор); 
Педагогически специалисти – 6,5 щатни бройки. 
Общо: 7,5 в т.ч. 1 бр. педагогически специалисти с ръководни функции и 6,5 бр. 

педагогически специалисти. 

2. Дава разрешение за формиране и функциониране на следните групи деца в 
детските градини на територията на община Две могили:  

2.1. Формиране и функциониране на Втора възрастова група с 24 деца (над 
норматива за максимален брой) в ДГ „Св. Св. Кирил и Методий” - гр. Две могили.  

2.2. Формиране и функциониране на Трета възрастова група с 23 деца (над 
норматива за максимален брой) в ДГ „Св. Св. Кирил и Методий” - гр. Две могили. 

2.3. Формиране и функциониране на Разновъзрастова група с 25 деца (над 
норматива за максимален брой) във Филиала „Детелина” – с. Бъзовец. 

3. Дава съгласие за функциониране на паралелки с брой ученици под установения 
минимум в ОУ „Христо Ботев” - с. Баниска, както следва:  

 

№ Паралелка Брой ученици 

1. І - II клас (маломерна/слята) 12 ученика (7+5) 

2. ІІI клас (маломерна) 10 ученика 

3. IV (маломерна) 10 ученика 

4. V клас (маломерна) 10 ученика 

5. VІ клас (маломерна) 10 ученика 

6. VІІ клас 4 ученика 
 

4. Дава съгласие: 
4.1. За формиране и функциониране на паралелка с Природоматематически профил 

(12 клас) с брой ученици под установения минимум в СУ „Св. Св. Кирил и Методий”– гр. 
Две могили както следва:  

 

№ Паралелка Брой ученици 

1. 12 клас 9 ученика 
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 4.2. СУ „Св. Св. Кирил и Методий”– гр. Две могили да осигури от бюджета си 
необходимото дофинансиране за обезпечаване на учебно-възпитателния процес извън 
определените по единните разходни стандарти за съответната дейност. 
 5. Упълномощава Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите 
действия по изпълнение на решението на Общинския съвет и да изпрати препис от 
решението на Началника на РУО – Русе. 
 

Десета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 348/14.08.2017 г., относно: 

Предложение за включване на ОУ „Христо Ботев” – с. Баниска в Списъка на средищните 
училища в Република България през учебната 2017/2018 година. 

По нея докладва:  

1. Румен Драков – член на Комисията по „Образование, култура вероизповедания, 

символика, младежта, спорта и туризма”: 

 Една от основните задачи в образователната политика е осигуряването на нормален 
и равен достъп до образование на учениците в задължителна училищна възраст. ОУ 
„Христо Ботев” – с. Баниска е включено в Списъка на средищните училища за учебната 
2016/2017 година. Съгласно чл. 3, ал. 1 от Постановление на Министерски съвет № 
128/29.06.2017 г. за определяне на критерии за включване в Списъка на средищните детски 
градини и училища, списъкът на средищните детски градини и училища се актуализира 
ежегодно по мотивирано предложение на кмета на общината след решение на общинския 
съвет. В Закона за предучилищното и училищното образование е регламентирано, че 
средищно училище е държавно или общинско училище – начално, основно, обединено или 
средно, в което се обучават учениците от населени места на територията на общината или 
на съседни общини, в които няма училище. Съгласно Постановление на Министерски 
съвет № 128/29.06.2017 г. за определяне на критерии за включване в Списъка на 
средищните детски градини и училища за средищно училище по смисъла на чл. 53, ал. 2 от 
ЗПУО се определя държавно или общинско училище – начално, основно, обединено или 
средно, в което се обучават най-малко 10 ученици в задължителна училищна възраст от 
други населени места, в които няма училище, и за които това е училището, осъществяващо 
обучение в съответния клас и намиращо се на най-малко разстояние, измерено по 
асфалтирана пътна мрежа. По прогнозни данни през учебната 2017/2018 година в ОУ 
„Христо Ботев” – с. Баниска ще се обучават 11 ученици, които пътуват от други населени 
места, в които няма училище, а именно: 5 – ма ученици от с. Могилино, намиращо се на 
разстояние от 6, 31 км. от с. Баниска; 6 – ма ученици от с. Помен, намиращо се на 
разстояние от 8, 27 км. от с. Баниска. Видно е, че ОУ „Христо Ботев” – с. Баниска отговаря 
на критериите за средищно училище, поради което становището на трета комисия е 
предложеният ни проект на решение да бъде приет. 

Разисквания по десета точка нямаше. 
 

Айдън Карамехмедов – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
348/14.08.2017 г. е явно, моля гласувайте. 

По десета 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. 53, ал. 2 от Закона за 

предучилищното и училищното образование, чл. 3, ал. 1 от Постановление на 

Министерски съвет № 128/29.06.2017 г. за определяне на критерии за включване в 

Списъка на средищните детски градини (обн., ДВ, бр.53 от 04.07.2017 г.) 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. № 348 от 14.08.2017 г. след проведено явно гласуване с 15 (петнадесет) гласа „За”, 

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

РЕШЕНИЕ 
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№ 600 
  

1. Предлага на Министерството на образованието и науката при актуализиране на 
Списъка на средищните училища за учебната 2017/2018 г., в него да бъде включено и ОУ 
„Христо Ботев” – с. Баниска. 

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” – с. Баниска в актуализирания Списък на средищните училища за 
учебната 2017/2018 г. 
 

Единадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 349/14.08.2017 г., относно: 

Предложение за включване на СУ „Св. Св. Кирил и Методий” - гр. Две могили в Списъка 
на средищните училища в Република България през учебната 2017/2018 година. 

По нея докладва:  

1. Светлана Цветанова – член на Комисията по „Образование, култура 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”: 

Настоящата докладна записка е идентична с предходната, по която докладна 
колегата Драков. Становището на трета комисия и тук е предложеният проект на решение 
да бъде приет. 

Разисквания по единадесета точка нямаше. 
 

Айдън Карамехмедов – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
349/14.08.2017 г. е явно, моля гласувайте. 

По единадесета 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. 53, ал. 2 от Закона за 

предучилищното и училищното образование, чл. 3, ал. 1 от Постановление на 

Министерски съвет № 128/29.06.2017 г. за определяне на критерии за включване в 

Списъка на средищните детски градини (обн., ДВ, бр.53 от 04.07.2017 г.) 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. № 349 от 14.08.2017 г. след проведено явно гласуване с 15 (петнадесет) гласа „За”, 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 601 
  

1. Предлага на Министерството на образованието и науката при актуализиране на 
Списъка на средищните училища за учебната 2017/2018 г., в него да бъде включено и СУ 
„Св. св. Кирил и Методий” – гр. Две могили. 

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 СУ „Св. св. Кирил и Методий” – гр. Две могили в актуализирания Списък на 
средищните училища за учебната 2017/2018 г. 
 

Дванадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 351/14.08.2017 г., относно: 

Приемане на отчет, придружен с доклад за изпълнението на бюджета, сметките за средства 
от Европейския съюз, сметки за чужди средства и състоянието на общинския дълг на 
Община Две могили за полугодието на 2017 г.  

По нея докладва:  

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

В деловодството на Общинския съвет е постъпил за разглеждане отчет за 
изпълнението на бюджета на Общината за първото полугодие на 2017 г. Това е в 
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изпълнение на задълженията по чл. 137, ал. 2 от Закона за публичните финанси и чл. 49, 
ал. 2 от Наредба № 6 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните 
дейности и съгласно приетия График за изготвяне и представяне на програми, планове, 
доклади, отчети и информации на редовните заседания на Общински съвет – Две могили 
през 2017 г. 

Планът на приходи за държавни дейности е в размер на 3 675 119 лв. Изпълнението 
на приходи с държавен характер към първото шестмесечие на годината е в размер на 1 858 
279 лв., което представлява приблизително около 50 % в сравнение с годишния план. 
Ръстът на постъпилите приходи спрямо 2016 година е 121.8 %. Високият ръст се дължи на 
увеличение на държавната субсидия за ПГСС „К.А.Тимирязев” гр. Две могили, като 
второстепенен разпоредител в община Две могили.  

Планът на приходите за местни дейности е в размер на 2 907 791 лв. Изпълнението 
на приходите с местен характер са в размер на 1 116 334 лв., като постъпленията от 
имуществени данъци е в размер на 260 050 лв., или 48 % от годишния план в т.ч.: данък 
върху недвижимите имоти – 73 920 лв. – 64 % изпълнение, данък върху превозните 
средства – 122 331 лв. или 56 % годишно изпълнение, данък при придобиване на 
имущество по дарения и възмезден начин – 59 140 лв. с 30 % изпълнение, туристическия 
данък е с изпълнение 36 %. 

Изпълнението на приходи и доходи от собственост са 170 975 лв. или 32 % 
изпълнение, в т.ч.: нетни приходи от продажба на продукция и услуги – 58 200 лв. - 55% 
изпълнение, приходи от наем на имущество – 4 899 лв. – 60 % изпълнение; приходи от 
наем земя – 107 876 лв. – изпълнение 25 %.   

Постъпилите приходи от общински такси са 375 739 лв. с 54 % изпълнение. В 
групата общински такси с най-голям дял е такса битови отпадъци – 235 656 лв. с 60 % 
изпълнение, такса ползване на детски градини – 26 039 лв. с 50 % изпълнение, детски ясли 
– 3 273 лв. с 41 % изпълнение, такси за ползване на домашен социален патронаж – 38 198 
лв. с 45 % изпълнение, такса за ползване на пазари, панаири, тротоари и тържища – 5 662 
лв. с 110 % изпълнение, такса технически услуги – 12 531 лв. - 54 % изпълнение, такса 
административни услуги – 19 102 лв. с 42 % изпълнение, такса гробни места – 1 510 лв. с 
38 % изпълнение и други общински такси /такса автогара, категоризация, радиоточки, 
превозен билет, маркиране и кубиране на физически лица/ – 33 756 лв., с 40 % изпълнение. 

За периода са преведени 35 199 лв. задължения по ЗДДС и 9 024 лв. по ЗКПО. 
Просрочените вземания на общината към 30.06.2017 г. са в размер на 224 782 лева. 

Тук, считам че е редно да се отбележи, че тези вземания вече е крайно време да се отпишат 
като несъбираеми и да не се отразяват занапред като такива. 
 Изпълнението на разходите за държавни дейности на община Две могили за 
отчетния период са в размер на 1 858 279 лв. Към 30.06.2017 г. има просрочени 
задължения в държавни дейности в размер на 61 899 лв., основно за храна и горива в 
социалните услуги. 
 Изпълнението на разходите за местни дейности е 984 926 лв. Общия размер на 
просрочените задължения към 30.06.2017 г. са в размер на 923 646 лв., в т.ч. от местни 
дейности – 861 747 лв. По видове разходи те се подразделят на капиталови разходи от 
местни дейности –19 992 лв., текущи разходи за местни дейности – 861 747 лв. От общия 
размер на просрочените задължения – 113 708 лв. са на второстепенните разпоредители в 
общината. Само Общината е отчела просрочени задължения – 809 938 лв., като за местните 
дейности – 804 418 лв.  

Просрочените задължения към доставчици общо за общината, отчетени по сметка 
9923 са в размер на 299 244 лв. 

От общия размер на просрочените задължения по сметка 9929 „Други просрочени 
задължения” са отчетени 624 337 лева. Като текущ разход са отчетени задълженията на 
общината по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България 145 321.36 
лева са главница и 2 417.99 лева - лихва; 28 763.00 лева – аванс по договор и 6 366.64 лева 
– лихва. По Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” в размер на 441 467.26 лева 
както следва: 429 750.00 главница и 11 717.26 лева лихва. 
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Остатъка от просрочените задължения са разходи за хранителни продукти, горива, 
капиталови разходи и други. 

Ръководство на общината ще предприеме необходимите действия за погасяване на 
задълженията.  
 По програмите и по сметките за средства от Европейския съюз са постъпили 
средства в размер на 169 186 лв. Те са възстановени средства за финансиране на проект 
„Топъл обяд” – 19 502 лв., проект „Независим живот” – 121 403 лв. и за проекти на 
училищата – 11 187 лв. от Управляващите органи.  
 Инвестиционната програма на община Две могили е приета с Решение № 444 на 
Общински съвет Две могили от 27.01.2017 г. в размер на 546 126 лв. 
 Направени са разходи по инвестиционната програма на община Две могили към 
30.06.2017 г.в размер на 47 942 лв., както следва: Основен ремонт на дълготрайни 
материални активи в размер на 25 542 лв.; Придобиване на дълготрайни материални 
активи в размер на 22 400 лв. 

Общинския дълг, съгласно договор № 166 от 27.05.2014 г. между община Две 
могили и Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници” имаме отпуснат 
инвестиционен кредит в размер на 116 740 лв., за срок от пет години и 6 % фиксирана 
годишна лихва за целия период в размер 19 846 лв. По погасителен план главницата по 
заема ще се изплаща от м.януари 2015 г., а лихва от м.юни 2014 г. Изплатената главница до 
30.06.2017 г е в размер на 66 079.50 лв., а изплатената лихва от 20.06.2014 г. до 30.06.2017 
г. в размер на 16 806 лв. 
 Към 30.06.2017 г. общината има дълг в размер на 50 660.50 лв. главница и 3 040 лв. 
лихва. 
 Комисията по „Бюджет и финанси” разгледа на свое заседание представения отчет и 
излезе със становище той да бъде приет в този вид. 

Разисквания по дванадесета точка нямаше. 
 

Айдън Карамехмедов – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
351/14.08.2017 г. е поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 25.08.2017 година  
 

Относно: Приемане на отчет, придружен с доклад за изпълнението на бюджета, 

сметките за средства от Европейския съюз, сметки за чужди средства и състоянието 

на общинския дълг на Община Две могили за полугодието на 2017 г.  

№ ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ Г Л А С У В А Л 

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ” 

1. Айдън Сабриев Карамехмедов +   
2. Байчо Петров Георгиев +   
3. Велко Иванов Иванов +   
4. Галя Миткова Додева +   
5. Георги Валентинов Георгиев  +   
6. Димитър Петров Димитров +   
7. Ивайло Пенев Иванов  +   
8. Мехмед Руждиев Мехмедов  +   
9. Мехмед Селманов Чолаков +   
10. Николай Христов Христов +   
11. Румен Манолов Марков +   
12. Румен Стефанов Драков +   
13. Светлана Йорданова Цветанова +   
14. Светлозар Милчев Донев +   
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15. Севгюл Садулова Юмерова +   
16. Стефан Димитров Стефанов отсъства   
17. Христина Димитрова Ефтимова отсъства   
 Общо: 15   

 

По дванадесета 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 и във връзка с чл. 137, ал. 2 от Закона за публичните 

финанси, чл. 8а от Закона за общинския дълг, чл. 49, ал. 2 от Наредба № 6 за 

условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за 

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

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

Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 

администрация и Докладна записка с вх. № 351 от 14.08.2017 г. след проведено 

поименно гласуване с 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) 

гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 602 
  

1. Приема отчета за изпълнението на бюджета за полугодие 2017 г. в съответствие с 
единната бюджетна класификация в следните параметри: 
1.1. По прихода /разпределени по параграфи, съгласно 

Приложение № 2/: 

2 974 613 лева 

1.1.1. Данъчни приходи  260 050 лева 
1.1.2. Неданъчни приходи 537 410 лева 
1.1.3.  Взаимоотношения с РБ (субсидии) 2 140 224 лева 
1.1.4. Трансфери от министерства и ведомства  44 451 лева 
1.1.5. Предоставени временни безлихвени заеми -1 445 лева 
1.1.6. Операции с фин.активи и пасиви§7200;8300,8800;9300 - 90 198 лева  
1.1.7. Средства по сметки 84 121 лева 
  в това число: 

- преходен остатък от 2016 г. /плюс/  
- остатък в банка в края на полугодие 2017 г. /минус/ 
- остатък в каса в края на полугодие 2017 г. /минус/ 

 
245 522 лева 

-159 932 лева 
-1 469 лева 

1.2. По разхода (разпределени по параграфи, съгласно 

Приложение № 2, в това число и отчета за 

изразходваните средства за основен ремонт и 

придобиване на дълготрайни материални активи, 

съгласно Приложение № 3): 

 

2 974 613 лева 

1.2.1. Разходи за делегирани от държавата дейности 1 858 279 лева 
1.2.2 Разходи за местни дейности 984 926 лева 
1.2.3 Разходи за дофинансиране в общински приходи на 

делегирани от държавата дейности 
131 408 лева 

 2. Приема отчета за изпълнението на сметки за средства от Европейския съюз за 
полугодие 2017 г. в следните размери: 
2.1. Сметка за средства от Национален фонд на 

Структурни и кохезионни фондове  

2.1.1. Наличност в началото на периода   49 720 лева 
2.1.2. Получени приходи 169 186 лева 
2.1.3. Разходи 198 437 лева 
2.1.4. Наличност в края на периода  20 469 лева 
2.2. Сметка за средства от ЕС, администрирани от 

Разплащателна агенция към ДФ „Земеделие” 
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2.2.1. Наличност в началота на периода прех.остатък от 2016 0 лева 
2.2.2. Получени приходи 0 лева 
2.2.3. Разходи 0 лева  
2.2.4. Наличност в края на периода  0 лева 
2.3. Сметка за други средства от Европейския съюз 

програма „Еразъм” 

 

2.3.1. Наличност в началото на периода прех.остатък от 2016 728 лева 
2.3.2. Получени приходи 1 447 лева 
2.3.3. Разходи 2 175 лева  
2.3.4. Наличност в края на периода  0 лева 

3. Приема отчета за изпълнението на сметките за чужди средства за полугодие 2017 
г. в следните размери: 
3.1. Сметка на чужди средства  

3.1.1. Наличност в началото на периода   264 331 лева 
3.1.2. Получени  и възстановени гаранции по договори и 

изплатени ренти за земеделски земи 
-2 013 лева 

3.1.3. Наличност в края на периода  26 2318 лева 
4. Приема отчета за състоянието на общинския дълг на Общината за полугодие 2017 

г., съгласно данните в Приложение № 15 „Информация за общинския дълг издадените 
общински гаранции, съотношенията на плащанията, дълга на лицата по чл. 8а от ЗОД и 
издадените от тях гаранции през полугодие 2017 г на община Две могили” в следните 
размери: 
4.1 Получен инвестиционен кредит от Фонд енергийна 

ефективност и възобновяеми източници /ФЕЕВИ/ 

116 740 лева 

4.1.1 Изплатен инвестиционен кредит към ФЕЕВИ 66 080 лева 
4.2 Дължима лихва по кредита 19 846 лева 

4.2.1 Изплатена лихва 16 806 лева 
4.3 Срок на инвестиционния кредит-20.06.14-20.05.19 60 месеца 

4.4 Лихвен процент 6,00 % 

4.5. Състояние на общинския дълг към 30.06.2017 г 0  

4.5.1 Главница 50 660 лева 
4.5.2 Лихва 3 040 лева 
4.6 Състояние на издадените общински гаранции към 

30.06.2017 г. 

0 

 5. Приема отчета за дълга на общинска фирма „Черни лом 2008” ЕООД към 
30.06.2017 г. в следните размери: 
5.1 Получен заем от общината 221 728 лева 

5.1.1 Изплатен заем  163 678 лева 
5.2. Състояние на дълга на общинската фирма „Черни 

лом 2008” ЕООД към 30.06.2017 г. към общината 

  

5.2.1 Безлихвен заем за получаване 58 050 лева 
 

Тринадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 352/15.08.2017 г., относно: 

Дейността на Общинско предприятие „Обществено хранене”за  първото полугодие  на 
2017 г. 

По нея докладва:  

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

Общинско предприятие “Обществено хранене,, е специализирано звено на Община 
Две могили, което има право да извършва приготвяне и доставка на храна за ученици и 
лица ползващи услугите на Центъра за настаняване от семеен тип за деца и възрастни хора 
с умствена изостаналост градДве могили и Защитено жилище село Могилино. 
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През отчетния период столовото хранене се извършваше само за учениците от СУ 
град Две могили. Стойността на купона за храна за един ден на един ученик е 2.60 лева, 
който е заплащан изцяло от родителите. Броят на хранешите се е бил непостоянен от 40 до 
60 броя, съобразно посещаемоста на учебните занятия, който се контролира ежедневно от 
служителите на предприятието и представител на СУ. Седмичното меню се изготвя 
съвместно с медицинската сестра на училището и домакина на предприятието, като са 
съобразени всички нормативни изисквания.  

През отчетния период Общинското предприятие осигурява целодневно хранене на 
потребителите на двете институции. Храната е съобразена с ежедневните потребности на 
потребителите и се транспортира всеки ден. До 10-то число на месеца се изготвя справка 
за стойността на храната с реалните хранодни и брой потребители.  

Към 30.06.2017 г. ЦНСТДВХУИ град Две могили дължи на предприятието сумата 
от 23 627.49 лева за неплатени фактури от м. юли 2016 г. до 30.06.2017 г. 

Към 30.06.2017 г. ЗЖ село Могилино дължи на предприятието сумата от 15 076.78 
лева за неплатени фактури от м.август 2016 г. до 30.06.2017 г. 

Капацитетът на дейността приготвяне и транспортиране на храна за лица ползващи 
услугите на Домашен социален патронаж е 200 потребители. Към 30.06.2017 г. 
потребителите на социалната услуга са 166 броя. Дейността се реализира целогодишно без 
прекъсване само в работните дни. Приготвената храна е за обяд и се състои от основно 
ястие. През отчетния период има постъпили оплаквания от възрастните хора, относно 
закъсненията на доставките през зимните месеци. 

Потребителите заплащат такса съгласно чл. 32-34 от Наредба № 5 за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Две 
могили. Ветераните от войните и военноинвалидите ползват съответните намаления 
съгласно чл. 32, ал. 1 и 2 от горецитираната Наредба. Плащането на таксите се извършва 
по домовете на потребителите. Събраните суми ежедневно се отчитат в общината. Срещу 
лицата, неплатили в срок дължимата такса се предприемат действия за принудително 
събиране на сумите.  

Общинското предприятие реализира дейност по проект ”Топъл обяд” за периода от 
01.01.2017 г. до 30.04.2017 г. за 50 бр. потребители, а от 01.05.2017 г. потребителите са 75 
броя. 20 % от потребителите са лица ползвали услугата “Домашен социален патронаж”, 
които отговарят на условията за ползване на безплатна храна по проекта – самотни 
възрастни хора с ниски  доходи.  

Реализирането на дейността по социалната услуга ”Топъл обяд” включва 
предоставянето на храна за обяд – супа, основно ястие и хляб на стойност 2,50 лв. за едно 
лице на ден и 5% административни разходи. в които влизат само част от съдовете за 
еднократна употреба. Финансирането на проекта е от Агенция за социално подпомагане 
съгласно сключен договор с Община Две могили. 

Ползвателите на услугата са лица с ниски доходи, подлежащи на подпомагане от 
Дирекция ,,Социално подпомагане» гр.Две могили - самотно живеещи възрастни хора, 
деца с увреждания  и др.  
 Реализирането на дейността провеждане на мероприятия в залата на предприятието 
са проведени 3 общински мероприятия и 4 семейни тържества. Всички проведени 
мероприятия са преминали без похабен инвентар и приходите от тях са внесени в бюджета 
на общината.  
 Дейността предоставяне на хотелиерски и ресторантъорски услуги се извършва за 
втори сезон от Общинското предприятие. Свързана е с организиране на туристическа 
дейност на пещера Орлова чука и прилежащите павилион ”Бърза закуска,, и настаняване в 
туристическата спалня. 

През отчетния период са реализирани следните приходи: от вход на пещерата – 31 
392 лева; от рекламни материали – 1 588 лева; от павилиона – 10 800.02 лева и от нощувки 
в хижата – 600 лева.  
 Закупената стока и рекламни материали за периода е в размер на 6 915 лева.  
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През периода е извършена  подмяна на аспирацията в кухнятя на предприятието. 
Подменени са аспираторните чадъри и  въздуховодите .  
 Към 30.06.2017 г. Общинското предприятие дължи суми за доставка на хранителни 
продукти в размер на 48 433 лева, като най-голямото задължение е към  фирма 
БОРОИМПЕКС град Борово в размер на 41 014 лева. 

Комисията по „Бюджет и финанси” разгледа на свое заседание представената 
информация и излезе със становище тя да бъде приета. 

Разисквания по тринадесета точка нямаше. 
 

Айдън Карамехмедов – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
352/15.08.2017 г. е явно, моля гласувайте. 

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

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

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

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, чл. 7, ал. 1, т. 4, изр. 2 от Правилник № 6 за устройството и дейността 

на Общинско предприятие „Обществено хранене” и Докладна записка с вх. № 352 от 

15.08.2017 г. след проведено явно гласуване с 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 603 
  

1. Приема предоставената Информация относно дейността на Общинско 
предприятие „Обществено хранене”за  първото полугодие  на 2017 г. 

Приложение: Информация относно дейността на Общинско предприятие 
„Обществено хранене”за  първото полугодие  на 2017 г. 
 

Четиринадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 359/16.08.2017 г., относно: 

Даване на съгласие за предложение за трансформиране на част от целевата субсидия за 
капиталови разходи по чл. 51 от ЗДБРБ за 2017 г. в целеви трансфер за финансиране на 
разходите за неотложени текущи ремонти на общинска пътна мрежа и улична мрежа на 
основание чл. 89 от ЗДБРБ за 2017 г. 

По нея докладва:  

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

Всяка година при изготвянето и приемането на бюджета на Общината имаме 
заложена целева субсидия за капиталови разходи. За първа година по Закона за държавния 
бюджет за 2017 г. се разрешава на общините да разходват част от средствата за капиталови 
разходи за текущи ремонти след мотивирано предложение до Министерство на финансите. 

В капиталовия разчет на Община Две могили за 2017 г., в параграф 51-00 „Основен 
ремонт”, функция 08 „Икономически дейности и услуги” е планиран обект „Ремонт на 
общинска пътна мрежа по път RSE 3084 на км. 4+000 /път към пещера "Орлова чука"/” с 
годишна задача 36 968 лева. Източникът за финансиране на обекта е целева субсидия за 
капиталови разходи по чл. 51 от ЗДБРБ за 2017 г. и планираните средства представляват 
9,9 % от общия размер на субсидията. 
 След извършване на оглед и обследване от експерти на общинската пътна мрежа и 
уличната мрежа беше установено, че за възстановяване на нормалната му експлоатационна 
годност е необходимо да бъде извършено изкърпване на единични дупки. Цитираните 
строително-монтажни работи попадат в обхвата на текущ ремонт. 

Предвид невъзможността на общината да задели финансов ресурс за текущ ремонт 
от собствени средства Кметът на Общината предлага да заменим обект „Ремонт на 
общинска пътна мрежа по път RSE 3084 на км. 4+000 /път към пещера "Орлова чука"/” със 
11 броя улици, на които ще им бъдат запълнени дупките, а именно: 
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1. Ул. „Юрий Гагарин” – изкърпване на единични дупки – 17 м², с дебелина 4-6 см и 
4 м², с дебелина до 4 см. Тази улица се явява събирателна за всички улици в тази част 
(югозападна) на града. На предлагания за ремонт участък, трафика на МПС е най-
интензивен т.к. последния служи за връзка с път III-5001 (Две могили-Опака) и през жп 
прелеза пак там с останалата част на града и връзка с път III-501 (Бяла-Русе). 

2. Ул. „Оборище” – изкърпване на единични дупки – 83 м². Тази улица служи за 
връзка на ул. „Васил Левски” с ул. „Юрий Гагарин” и останалата част на града. По тази 
част на тази улица преминават и колите на пожарна охрана. 

3. Ул. „Васил Левски” – изкърпване на единични дупки – 46 м². Дупките в по-
голямата си част са концентрирани в долния край на улицата, където е концентриран 
потока на МПС, отиващи към центъра на града. 

4. Ул. „Марин Дринов” – изкърпване единични дупки – 525 м². Улицата се намира в 
централната градска част. Необходимостта от изкърпване се налага от това, че улицата 
свързва  ул. „Филип Тотю” с главния вход на СУ „Св. Св. Кирил и Методий”. По нея 
преминава част от потока на МПС превозващ и отвозващ учениците до и от училище. 

5. Ул. „Филип Тотю” – изкърпване единични дупки – 119 м². Улицата обслужва 
50% от потока на МПС до училище, детска ясла и център за настаняване от семеен тип. По 
нея преминават училищните автобуси, които возят учениците от селата на общината до 
средно училище. Част от кръпките на улицата се намират на кръстовището с ул. „Райна 
Княгиня”, която обслужва потока от МПС и пешеходци, отиващи към втория вход на 
средно училище. 

6. Ул. „Пловдив” – изкърпване на единични дупки – 19 м². Улицата е в централната 
градска част и обслужва целия пътнико поток от центъра на града до детската градина и до 
средно училище, а така също и потока от МПС към тях и североизточната част на града. 

7. Ул. „Кирил и Методий” – изкърпване на единични дупки – 26 м². Улицата 
свързва централната част на града (бул. „България”) със СУ „Св. Св. Кирил и Методий” и 
северната част на града.  

8. Улиците „Марин Дринов”, „Филип Тотю”, „Райна Княгиня” и „Кирил и 
Методий” се явяват транспортен възел, обслужващ повече от половината учащи се и 
техните родители. 

9. Ул. „Христо Ботев” – изкърпване на единични дупки – 183 м². Улицата се явява 
основна връзка за живеещите в северозападната част на града с централната градска част. 
На нея се намират: мюсюлманския храм, медицинския център и ЦОП, а също така и РУП. 
В долния си край, близо до джамията, улицата е почти разрушена. Предлагания за текущ 
ремонт участък само частично ще разреши проблема, т.к. е необходим основен ремонт. 

10. Ул. „Баба Тонка” – участък между улици „Цар Освободител” и „Чайка”, която е 
със силно изразен наклон (между 20° и 30°). Асфалтовото покритие е повече от 50% 
компрометирано, но поради липса на финансови средства за основен ремонт, предлагаме 
да бъдат изпълнени кърпежи, в порядъка на 50-60 м² с цел да се предотврати отнасянето на 
останалата част от асфалта и трошенокаменната настилка. 

11. Ул. „Митко Палаузов” с. Острица – улицата се намира на центъра на селото в 
близост до църковния храм. При най-обикновени дъждове, от горната част на улицата се 
свличат тиня и частици пясък, които се разливат на път III-5001 (Две могили-Опака) и се 
създават условия за ПТП. 

12. Текущ ремонт на път RSE 1005 /жп спирка Батшница-Бъзовец/ - изкърпване на 
дупки – 25 м² и машинно изкърпване – 388 м². Последен ремонт на горепосочения участък 
е правен през периода 2002-2004 г. Особено между Батишница и Бъзовец има участъци със 
силно изразени мрежовидни пукнатини и липсващо асфалтово покритие. С цел 
удължаване срока на безопасна експлоатация на участъка, предлагаме орязване на 
мрежовите пукнатини с фрезмашина и полагане на плътна асфалтова смес машинно. Това 
ще удължи срока на безопасна експлоатация на пътя с около 5 години. 

Становището на комисията е предложеният ни проект на решение да бъде приет. 
В разискванията по четиринадесета точка участие взеха: 

1. Байчо Георгиев – Общински съветник: 
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Аз имам въпрос към Кмета на Общината – технически във времето кога считате, че 
е възможно изкърпването на тези дупки – тази или следващата година, защото сега сме 
края на м. август, решението докато влезе в сила ще минат още две седмици, след което 
трябва да се съгласува и с Министерството на финансите и времето минава. 

2. Николай Христов – Общински съветник: 

Сега ние пренасочваме 36 968 лева, остатъка от целевата субсидия – какъв и е 
размерът и за какво ще бъде използвана до края на годината? 

3. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

На въпроса на г-н Георгиев – точно преди да започне заседанието разговаряхме с 
инж. Маринов, към края на м. август ще сме готови с необходимите документи и края на м. 
септември, началото на м. октомври ще започнем работа. Отговорът на инж. Маринов 
беше, че времето е напълно подходящо да се започне изкърпването на тези дупки, така че 
всичко ще бъде изпълнено тази година. 

По отношение на въпроса на г-н Христов – сумата, която е останала от субсидията. 
Тази субсидия не стига почти за нищо и затова отделихме тази малка сума за изкърпване 
на улиците, а бяхме планирали тройно повече, за да можем да направим и препядствията 
за ограниченията на скоростта и много други неща. По-точен отговор за остатъка на 
целевата субсидия би могла да Ви даде г-жа Андреева. 
 4. Марийка Андреева – Директор Дирекция „ФСД и управление на 

собствеността” в Община Две могили: 

 За остатъка на целевата субсидия – ние имаме план на капиталовите разходи, който 
Вие сте приели и на предходното заседание беше и последната му актуализация, която 
също Вие приехте с решение. 
 Искам да засегна и предходния въпрос – тази процедура, която сме предприели е 
разрешена до 01.09.2017 г. и до 01.10.2017 г. нещата трябва да се случат. Поради това, че 
сумата е малка и не е за обществена поръчка, нещата ще се случат по-бързо. 

 

Айдън Карамехмедов – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
359/16.08.2017 г. е поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 25.08.2017 година  
 

Относно: Даване на съгласие за предложение за трансформиране на част от 

целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 51 от ЗДБРБ за 2017 г. в целеви 

трансфер за финансиране на разходите за неотложени текущи ремонти на общинска 

пътна мрежа и улична мрежа на основание чл. 89 от ЗДБРБ за 2017 г. 

№ ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ Г Л А С У В А Л 

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ” 

1. Айдън Сабриев Карамехмедов +   
2. Байчо Петров Георгиев +   
3. Велко Иванов Иванов +   
4. Галя Миткова Додева +   
5. Георги Валентинов Георгиев  +   
6. Димитър Петров Димитров +   
7. Ивайло Пенев Иванов  +   
8. Мехмед Руждиев Мехмедов  +   
9. Мехмед Селманов Чолаков +   
10. Николай Христов Христов +   
11. Румен Манолов Марков +   
12. Румен Стефанов Драков +   
13. Светлана Йорданова Цветанова +   
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14. Светлозар Милчев Донев +   
15. Севгюл Садулова Юмерова +   
16. Стефан Димитров Стефанов отсъства   
17. Христина Димитрова Ефтимова отсъства   
 Общо: 15   

 

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

21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 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. 89 от Закона държавния бюджет на Република 

България за 2017 г. и Докладна записка с вх. № 359 от 16.08.2017 г. след проведено 

поименно гласуване с 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) 

гласа „Въздържал се”, прие 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 604 
  

1. Дава съгласие кметът на Община Две могили направи предложение до министъра 
на финансите за трансфиормиране на средствата от целевата субсидия за капиталови 
разходи по чл. 51 от ЗДБРБ за 2017 г. в размер на 36 968 лева в целеви трансфер за 
финансиране на разходите на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на 
общинската пътна мрежа и уличната мрежа като: 

- намалява финансирането на капиталови разходи на обект „Ремонт на общинска 
пътна мрежа по път RSE 3084 на км. 4+000 /път към пещера "Орлова чука"/”, параграф 51-
00 „Основен ремонт”, функция 08 „Икономически дейности и услуги” в размер на 36 968 
лева. 

- увеличава финансирането за текущ ремонт с трансформираната целева субсидия за 
капиталови разходи, както следва: 

ул. "Юрий Гагарин" гр. Две могили 855 лева 

ул. "Оборище" гр. Две могили 2 927 лева 

ул. "Васил Левски" гр. Две могили 1 622 лева 

ул. "Марин Дринов" гр. Две могили 1 834 лева 

ул. "Филип Тотю" гр. Две могили 4 197 лева 

ул. "Пловдив" гр. Две могили 670 лева 

ул. "Кирил и Методий" гр. Две могили 917 лева 

ул. "Христо Ботев" гр. Две могили 6 454 лева 

ул. "Баба Тонка" гр. Две могили 1 411 лева 

ул. "Митко Палаузов" с. Острица 4 880 лева 

Текущ ремонт на път RSE 1005 /жп спирка Батишница-Бъзовец/ 11 201 лева 

ОБЩО 
36 968 лева 

 2. Упълномощава кмета на Община Две могили да внесе предложение в 
Министерството на финансите, в срок до 01.09.2017 г. за трансформиране на средствата в 
рамките на бюджетните взаимоотношения на общината с централния бюджет, в 
съответствие с процедурните изисквания, свързани с разпоредбата на чл. 89 от ЗДБРБ за 
2017 г. 
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Приложение: Справка по чл. 89 от Закона държавния бюджет на Република 
България за 2017 г. за трансформиране на средства от целева субсидия за капиталови 
разходи – приложение № 13. 
  

Петнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 360/17.08.2017 г., относно: 

Продажба на имот – частна общинска собственост в село Батишница. 
По нея докладва:  

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

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

други дейности”: 

С наше Решение № 575 сменихме характера на собствеността от публична 
общинска собственост в частна общинска собственост на недвижим имот по Акт за частна 
общинска собственост № 3821 от 10.08.2017 г., а именно: „Терен” от 3420 кв. м., 
съставляващо УПИ ІV в кв. 22 по регулационния план на с. Батишница, заедно с 
построената в него масивна двуетажна сграда, преставляваща „Детска градина”, със 
застроена площ 364 кв. м. Данъчната оценка на имота е в размер на 26 995.60 лева, 
пазарната – в размер на 34 753.00 лева, кметът на Общината предлага имотът да бъде 
продаден за 41 760.00 лева с ДДС. 

Становището на шеста комиссия е предложеният ни проект на решение да бъде 
приет. 

Разисквания по петнадесета точка нямаше. 

Айдън Карамехмедов – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
360/17.08.2017 г. е поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 25.08.2017 година  
 

Относно: Продажба на имот – частна общинска собственост в село Батишница. 

№ ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ Г Л А С У В А Л 

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ” 

1. Айдън Сабриев Карамехмедов +   
2. Байчо Петров Георгиев +   
3. Велко Иванов Иванов +   
4. Галя Миткова Додева +   
5. Георги Валентинов Георгиев  +   
6. Димитър Петров Димитров +   
7. Ивайло Пенев Иванов  +   
8. Мехмед Руждиев Мехмедов  +   
9. Мехмед Селманов Чолаков +   
10. Николай Христов Христов +   
11. Румен Манолов Марков +   
12. Румен Стефанов Драков +   
13. Светлана Йорданова Цветанова +   
14. Светлозар Милчев Донев +   
15. Севгюл Садулова Юмерова +   
16. Стефан Димитров Стефанов отсъства   
17. Христина Димитрова Ефтимова отсъства   
 Общо: 15   

 

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

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

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



 31

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

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

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

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

могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 360 от 17.08.2017 г. след проведено 

поименно гласуване с 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) 

гласа „Въздържал се”, прие 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 605 
  

1. Дава съгласие да бъде включен в т. 2 на Раздел IV от Програмата за управление и 
разпореждане с имоти общинска собственост за 2017 година, приета с Решение № 443 по 
Протокол № 22/27.01.2017 г. на Общински съвет Две могили имота, представляващ 
„Терен” от 3420 кв. м., съставляващо УПИ ІV в кв. 22 по регулационния план на с. 
Батишница, заедно с построената в него масивна двуетажна сграда, преставляваща „Детска 
градина”, със застроена площ 364 кв. м, предмет на Акт за частна общинска собственост № 
3821 от 10.08.2017 г. на Кмета на Община Две могили. 

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

2.1. При данъчна оценка на имота, в размер на 26 995.60 (двадесет и шест хиляди 
деветстотин деветдесет и пет лева шестдесет стотинки), при пазарна оценка в размер на 
34 753.00 (тридесет и четири хиляди седемстотин петдесет и три) лева, съгласно доклада 
на лицензиран оценител, определя начална продажна цена в размер на 34 800.00 (тридесет 
и четири хиляди и осемстотин) лева без ДДС или 41 760.00 (четиридесет и една хиляди 
седемстотин и шестдесет) лева с ДДС. 

2.2. Стъпка на наддаване – 10 % (десет процента) от началната цена. 
2.3. 15 % от средствата, постъпили от продажбата да бъдат преведени по сметката 

на с. Батишница, 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 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. 

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

 

Шестнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 361/17.08.2017 г., относно: 

Продажба на имот – частна общинска собственост в село Чилнов 
По нея докладва:  

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

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

Още едно предложение за продажба, за което ние с Решение № 579 дадохме 
съгласието си да бъде променен характера на собствеността от публична общинска 
собственост в частна общинска собственост на недвижим имот по Акт за частна общинска 
собственост № 3820 от 10.08.2017 г., а именно: „Дворно място” от 1280 кв. м., 
съставляващо УПИ XII-168 в кв. 18 по плана на с. Чилнов, заедно с построените в него: 1. 
Масивна едноетажна сграда, представляваща „Детска градина”, със застроена площ 170 кв. 
м.; 2. Едноетажна сграда, със застроена площ от 33 кв. м., представляваща „Склад” и 
долепен до нея „Навес” със застроена площ от 10 кв. м. Данъчната оценка на имота е в 
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размер на 4 600.50 лева, пазарната оценка е в размер на 5 451.00 лева, а Кметът на 
Общината предлага имотът да бъде продаден за 6 600.00 лева с ДДС. 

Становището на шеста комисия е предложеният ни проект на решение да бъде 
приет. 

В разискванията по шестнадесета точка участие взеха: 

1. Байчо Георгиев – Общински съветник: 

Искам да обърна внимание на Кмета на Общината – до сега приехме общо 7 
докладни записки за наем, продажба и аренда на имоти общинска собственост. За три от 
тях имаме съставени актове сега, всички останали са от преди години. Имаме приета 
Програма за управление на общинската собственост, в която са заложени имотите, които 
считаме, че могат да бъдат продадени или отдадени под наем през годината. Във всички 
досега приети решения в т. 1 ние даваме съгласието си имотът първо да бъде включен в 
програмата за управление, след което той да бъде продаден или отдаден под наем. Това 
говори, че ние не знаем с какви имоти разполагаме, не сме ги огледали добре и не сме ги 
вписали в тази програма, която приемаме ежегодно. Обръщам внимание на отдел 
„Общинска собственост” много внимателно да огледат имотите, собственост на Общината 
при изготвянето на програмата за следващата година. Нека се огледат щателно актовете за 
общинска собственост, да се направи списък на имотите, с които разполага Общината за 
продажба, да се направи списък на имотите, които са отдадени под наем, със съответните 
срокове, които изтичат и кога изтичат и т.н. Има общини, които не приемат решения за 
продажба или наем ако имота не е записан в програмата за управление и разпореждане с 
имоти общинска собственост. 

2. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 

Общината разполага със стотици имоти и няма как всички те да бъдат записани в 
програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост. Когато се 
прояви интерес към някой имот за неговото наемане или закупуване, не виждам какъв е 
проблема програмата да бъде допълнена. Ние я приемаме всяка година, отворена е и по 
всяко време може да бъде актуализирана. 

3. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Вече се работи по този въпрос. Поканихме фирма за изработването на георгафска 
информационна система и в момента изчаквам да ми изготвят оферта за цена. Тази система 
дава възможност да се обхване цялата собственост на общината – земи, гори, бели петна и 
т.н. До месец или най-много два ще разполагам с оферта, която ще предоставя и на Вас с 
докладна записка. Считам, че изработването на такава географска информационна система 
ще бъде много ценна за Общината. 

4. Николай Христов – Общински съветник: 

По времето на моя мандат, Община Две могили кандидатства за изготвянето на 
такава система, бяхме направили първата стъпка, проверете до къде сме стигнали, за да 
можете направо от там да продължите. 

5. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Да, г-н Христов, така е. Подготвено е техническо задание за Общ устройствен план. 
Когато той бъде изготвен, информацията ще може да се използва за изработването на 
географската информационна система. 

 

Айдън Карамехмедов – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
361/17.08.2017 г. е поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 25.08.2017 година  
 

Относно: Продажба на имот – частна общинска собственост в село Чилнов. 

№ ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ Г Л А С У В А Л 

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ” 
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1. Айдън Сабриев Карамехмедов +   
2. Байчо Петров Георгиев +   
3. Велко Иванов Иванов +   
4. Галя Миткова Додева +   
5. Георги Валентинов Георгиев  +   
6. Димитър Петров Димитров +   
7. Ивайло Пенев Иванов  +   
8. Мехмед Руждиев Мехмедов  +   
9. Мехмед Селманов Чолаков +   
10. Николай Христов Христов +   
11. Румен Манолов Марков +   
12. Румен Стефанов Драков +   
13. Светлана Йорданова Цветанова +   
14. Светлозар Милчев Донев +   
15. Севгюл Садулова Юмерова +   
16. Стефан Димитров Стефанов отсъства   
17. Христина Димитрова Ефтимова отсъства   
 Общо: 15   

 

След приключване на разискванията по шестнадесета 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. 1, 

чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 37, ал. 1 и чл. 51, т. 1 от Наредба 

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

собственост в Община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 361 от 

17.08.2017 г. след проведено поименно гласуване с 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) 

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

 

РЕШЕНИЕ 

№ 606 
  

1. Дава съгласие да бъде включен в т. 2 на Раздел IV от Програмата за управление и 
разпореждане с имоти общинска собственост за 2017 година, приета с Решение № 443 по 
Протокол № 22/27.01.2017 г. на Общински съвет Две могили имота, представляващ 
„Дворно място” от 1280 кв. м., съставляващо УПИ XII-168 в кв. 18 по плана на с. Чилнов, 
заедно с построените в него: 1. Масивна едноетажна сграда, представляваща „Детска 
градина”, със застроена площ 170 кв. м.; 2. Едноетажна сграда, със застроена площ от 33 
кв. м., представляваща „Склад” и долепен до нея „Навес” със застроена площ от 10 кв. м., 
предмет на Акт за частна общинска собственост № 3820 от 10.08.2017 г. на Кмета на 
Община Две могили. 

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

2.1. При данъчна оценка на имота, в размер на 4 600.50 лева (четири хиляди 
шестстотин лева и петдесет стотинки), при пазарна оценка в размер на 5 451.00 (пет 
хиляди четиристотин петдесет и един) лева, съгласно доклада на лицензиран оценител, 
определя начална продажна цена в размер на 5 500.00 (пет хиляди и петстотин) лева без 
ДДС или 6 600.00 (шест хиляди и шестстотин) лева с ДДС. 

2.2. Стъпка на наддаване – 10 % (десет процента) от началната цена. 
2.3. 15 % от средствата, постъпили от продажбата да бъдат преведени по сметката 

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

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

 

Седемнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 354/15.08.2017 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Гергана Тодорова Кръстева, живееща в 
град Две могили за раждане на първо дете – Гордан Андреев Иванов. 

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 първо дете на 
Гергана Тодорова Кръстева. 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 Кръстева и излезе със становище да и бъде отпусната еднократна финансова помощ за 
раждане на първо дете в размер на 200 лева. 

Разисквания по двадесет и пета точка нямаше. 
 

Айдън Карамехмедов – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 
354/15.08.2017 г. е явно, моля гласувайте. 

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

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

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

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

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

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

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

транспортни произшествия, производствени аварии, пожари, природни бедствия и 

други от бюджета на община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 354 

от 15.08.2017 г. след проведено явно гласуване с 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 607 
  

1. Отпуска на Гергана Тодорова Кръстева, живееща в град Две могили, община Две 
могили, област Русе, на улица „Цар Симеон” № 30 еднократна финансова помощ в размер 
на 200 (двеста) лева, за раждане на първо дете – Гордан Андреев Иванов, роден на 
19.07.2017 г. 

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

 

Осемнадесета точка от дневния ред: 
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Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 355/15.08.2017 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Здравка Маркова Иванова, живееща в село 
Батишница, на улица „Камчия” № 6. 

По нея докладва:  

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

дейности”: 

В Общинския съвет е постъпила молба за отпускане на еднократна финансова 
помощ на Здравка Маркова Иванова, живееща в село Батишница, в която тя твърди, че е с 
онкологично заболяване, страда също така и от хипертония с 85 % ТНР, за което от всички 
предписани лекарства си взема само едно, поради липса на средства за останалите. Не 
може да събере средства, за да си направи необходимите изследвания, нямат средства и за 
да си закупят дърва за огрев през зимния период. Няма никакви странични доходи. 
Комисията по „Здравеопазване и социални дейности” разгледа на свое заседание молбата и 
излезе със становище тя да не бъде удовлетворена. 

Разисквания по осемнадесета точка нямаше. 
 

Айдън Карамехмедов – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 
355/15.08.2017 г. е явно, моля гласувайте. 

По осемнадесета 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. № 355 от 15.08.2017 г. след проведено явно гласуване с 14 (четиринадесет) гласа 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 608 
  

1. Отказва да бъде отпусната на Здравка Маркова Иванова, живееща в село 
Батишница, на улица „Камчия” № 6 еднократна финансова помощ. 

 

Деветнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 356/15.08.2017 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Марин Йосифов Маринов, живеещ в град 
Две могили, на улица „Александър Стамболийски” № 16. 

По нея докладва:  

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

дейности”: 

Постъпила е молба за отпускане на еднократна финансова помощ на Марин 
Йосифов Маринов, живеещ в град Две могили, в която той твърди, че има сериозно 
заболяване – тумор на белия дроб вече с разсейки по лимфните възли. Двамата със 
съпругата му – Цанка Василева Маринова са безработни и нямат никакви доходи, парите 
не им стигат за лечението, нито за сметки и храна. Нямат средства и за закупуване на 
дърва за огрев за зимния сезон. Четвърта комисия разгледа молбата и излезе със становище 
тя да не бъде уважена. 

Разисквания по деветнадесета точка нямаше. 
 

Айдън Карамехмедов – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 
356/15.08.2017 г. е явно, моля гласувайте. 
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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. 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. № 356 от 15.08.2017 г. след проведено явно гласуване с 14 (четиринадесет) гласа 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 609 
  

1. Отказва да бъде отпусната на Марин Йосифов Маринов, живеещ в град Две 
могили, на улица „Александър Стамболийски” № 16 еднократна финансова помощ. 
 

Двадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 357/15.08.2017 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Димитър Христов Иванов, живеещ в село 
Могилино, на улица „Марица” № 12. 

По нея докладва:  

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

Комисията по „Здравеопазване и социални дейности” разгледа на свое заседание 
молбата на Димитър Христов Иванов, живеещ в село Могилино за отпускане на 
еднократна финансова помощ, в която той твърди, че е трудоустроен по болест от 2001 
година и няма право да работи със 76 % ТНР. Не е семеен, няма нито жена, нито деца, 
които да се грижат за него. През м. април т.г. са починали майка му и брат му, а преди това 
– през 2015 година е починал и баща му, няма никакви близки. Лекарствата, които трябва 
да приема ежендевно са много скъпи, а той няма никакви доходи. Становището на 
комисията е молбата да не бъде удовлетворена. 

Разисквания по двадесета точка нямаше. 
 

Айдън Карамехмедов – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 
357/15.08.2017 г. е явно, моля гласувайте. 

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

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

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

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

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

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

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

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

с вх. № 357 от 15.08.2017 г. след проведено явно гласуване с 14 (четиринадесет) гласа 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 610 
  

1. Отказва да бъде отпусната на Димитър Христов Иванов, живеещ в село 
Могилино, на улица „Марица” № 12 еднократна финансова помощ. 
 

Двадесет и първа точка от дневния ред: 
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Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 358/15.08.2017 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Айше Исмаилова Кузу, живееща в град Две 
могили, на улица „Гагарин” № 31. 

По нея докладва:  

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

дейности”: 

Постъпила е молба на Айше Исмаилова Кузу, живееща в град Две могили за 
отпускане на еднократна финансова помощ. В молбата си Айше твърди, че е самотно 
живееща пенсионерка. На 07.08.2017 г. е претърпяла инсулт, като е постъпила в болница и 
изписана на 14.08.2017 г. За продължение на лечението се налага да взема скъпоструващи 
лекарства ежедневно, за които няма средства. Няма никакви доходи, няма и кой да и 
помага. Моли ни за помощ. Комисията по „Здравеопазване и социални дейности” разгледа 
молбата на свое заседание и излезе със становище тя да не бъде удовлетворена. 

Разисквания по двадесет и първа точка нямаше. 
 

Айдън Карамехмедов – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 
358/15.08.2017 г. е явно, моля гласувайте. 

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. № 358 от 15.08.2017 г. след проведено явно гласуване с 13 

(тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 2 (два) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 611 
  

1. Отказва да бъде отпусната на Айше Исмаилова Кузу, живееща в град Две могили, 
на улица „Гагарин” № 31 еднократна финансова помощ. 

 

Двадесет и втора точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 368/24.08.2017 г., относно: 
Кандидатстване на Община Две могили към Министерство на младежта и спорта. 

По нея докладва:  

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

Община Две могили ще кандидатства с проект „Изграждане на зона за спорт, 
включваща фитнес на открито в УПИ - I, кв. 151, гр. Две могили, община Две могили“  към 
Министерство на младежта и спорта по Наредба № 2 от 08.05.2014 г. за финансово 
подпомагане на строителство и ремонт на спортни обекти и съоръжения. 

С изграждането на зона за спорт, включваща фитнес на открито биха се задоволили 
нуждите от тренировъчни дейности. По този начин общината би създала условия все 
повече жители да водят здравословен начин на живот, включително да спортуват.  

Положително за осъществяването на идеята е и наличието на незадоволено за 
момента търсене на фитнес услуги с добро качество и поносими. 

Комисията по „Бюджет и финанси” разгледа на свое заседание предложеният ни 
проект на решение и излезе със становище той да бъде приет. 

В разискванията по двадесет и втора точка участие взеха: 

1. Байчо Георгиев – Общински съветник: 

Защо в решението е записано УПИ 1, кв. 151, след като град Две могили вече има 
действаща кадастрална карта. Нека имотът да бъде записан с кадастралния му номер, тъй 
като в скицата не пише УПИ, а кадастрален номер. 
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На каква стойност ще бъде проекта, никъде не е записано, считам че това също е 
важно да се знае. 

2. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Тъй като всичко стана в последния момент, много набързо, използвахме готовото 
заснемване на парка, когато е правен ремонта, и понеже там е записано УПИ, ние сме 
използвали него. В момента не мога да кажа на каква стойност ще е проекта.  

 

Айдън Карамехмедов – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 
358/15.08.2017 г. е явно, моля гласувайте. 

След приключване на разискванията 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, чл. 

57, ал. 1 и ал. 2, т.3 от Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския 

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и 

Докладна записка с вх. № 368 от 24.08.2017 г. след проведено явно гласуване с 15 

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

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 612 
  

1. Дава съгласие Община Две могили да кандидатства с проект „Изграждане на зона 
за спорт, включваща фитнес на открито в УПИ - I, кв. 151, гр. Две могили, община Две 
могили“ към Министерство на младежта и спорта. 

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

 

Двадесет и трета точка от дневния ред: 

Изказвания, питания, становища и предложения от граждани. 

Такива не бяха направени. 
  

Айдън Карамехмедов – Председател на Общинския съвет: 

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

Забележка: Списъците с резултатите от проведеното поименно гласуване по точки 
2, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 15 и 16 от дневния ред са неразделна част от настоящия протокол и по 
силата на чл. 81, ал. 1 от Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския 
съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация са 
приложени към него. 

 

Протоколът е изготвен на 29.08.2017 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) 


