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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. № 3 
 

П Р О Т О К О Л 
 

№ 30 
 

Днес, 29 септември 2017 година, в 9.00 часа, в конферентната зала на Община Две 
могили, започна тридесетото 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 16 (шестнадесет). 
Отсъства: Стефан Димитров Стефанов. 

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

В работата му ще вземат участие: Красимира Русинова – Зам.-кмет на Община Две 
могили, За Кмет на Община Две могили, съгласно Заповед № 853 от 11.09.2017 г.; Георги 
Великов – Зам.-кмет на Общината; Мариета Петрова – Секретар на Общината; 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, зам.-кметът на Общината, г-жа Русинова ме уведоми, че оттегля 
една своя докладна записка, а именно: Докладна записка от Красимира Русинова с вх. № 
387/13.09.2017 г., относно: Удостояване със званието „Почетен гражданин на град Две 
могили и общината” г-н Енчо Петров Стоянов. 

Поради тази причина предлагам докладните записки записани след т. 6 от дневния 
ни ред да минат с една точка напред. 

 

Имате ли Вие други предложения за изменение или допълнение на дневния ред? 
1. Красимира Русинова – Зам.-кмет на Общината, За Кмет на Община Две 

могили, съгласно Заповед № 853 от 11.09.2017 г.: 
Уважаеми Общински съветници, искам да Ви представя новия зам.-кмет на Община 

Две могили, г-н Георги Великов. 
2. Георги Великов – Зам.-кмет на Общината: 
Уважаеми дами и господа Общински съветници,  
Уважаеми г-н Председател на Общинския съвет,  
Казвам се Георги Великов, на 51 години съм, женен с едно дете. По образование 

съм Строителен инженер по промишлено и гражданско строителство – конструктор и 
последно съм работил към Министерството на вътрешните работи. В Община Две могили 
съм назначен като зам.-кмет, считано от 01.09.2017 г. и се надявам заедно да работим за 
благото на Община Две могили и нейните жители. 

3. Николай Христов – Общински съветник: 
Преди няколко заседание на Общинския съвет, г-н Бисер Йончев, бившияТ зам.-

кмет на Общината бе освободен от длъжност по негово желание. Тогава Кметът на 
Общината ни увери, че няма да назначава втори зам.-кмет, поради което ние гласувахме 
увеличение на заплатите на Кметовете по населени места. 
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Въпросът ми към Кмета на Общината сега е – каква е причината да бъде назначен 
нов зам.-кмет на Общината? Нямам нищо против г-н Георги Великов, но това означава ли 
сега, че трябва да намали заплатите на Кметовете по населени места. 

Държа на въпроса да ми отговори Кмета на Общината на следващото заседание. 
 

Айдън Карамехмедов – Председател на Общинския съвет:  
Колеги, 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 16 (шестнадесет) гласа „За”, 
0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали се” прие следния  
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
 

1. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 366/21.08.2017 г., относно: 
Приемане на Наредбата за изменение и допълнение на 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.  

Докладва: Димитър Димитров – член на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

                   Светлана Цветанова – член на Комисията по „Здравеопазване и 

социални дейности”. 

2. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 367/22.08.2017 г., относно: 
Приемане на Наредба за изменение на Наредба №12 за управление на пътната мрежа в 
община Две могили, област Русе. 

Докладва: Галя Додева – председател на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

3. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 369/24.08.2017 г., относно: 
Приемане на Правилник за допълнение на Правилник № 1 за организацията и дейността на 
общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. 

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

4. Докладна записка от Цветелина Райчева с вх. № 384/11.09.2017 г., относно: 
Информация за дейността на „Защитено жилище за хора с умствена изостаналост” село 
Могилино за периода  септември 2016 г. до август 2017 г. включително. 

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

социални дейности”. 

5. Докладна записка от Валентин Стефанов с вх. № 386/13.09.2017 г., относно: 
Бракуване на движима вещ – частна собственост 

Докладва: Мехмед Мехмедов – секретар на Комисията по „Предотвратяване и 

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

други дейности”. 

6. Докладна записка от Петко Антонов с вх. № 389/14.09.2017 г., относно: 
Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село Могилино за периода 
м. септември 2016 г. до м. септември 2017 г. и проблемите, които стоят пред него. 

Докладва: Георги Георгиев – секретар на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

7. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 390/14.09.2017 г., относно: 
Върнато за ново разглеждане наше Решение № 605 по Протокол № 29/25.08.2017 г. 
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Докладва: Байчо Георгиев – член на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

8. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 391/14.09.2017 г., относно: 
Върнато за ново разглеждане наше Решение № 606 по Протокол № 29/25.08.2017 г. 

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

9. Докладна записка от Красимира Русинова с вх. № 392/14.09.2017 г., относно: 
Информация за състоянието, обезпечеността от индивидуални средства за защита и 
готовността на Постоянната комисия за защита на населението от бедствия, аварии и 
катастрофи в община Две могили. 

Докладва: Румен Марков – председател на Комисията по „Предотвратяване и 

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

други дейности”. 

10. Докладна записка от Сетвийе Имамова с вх. № 393/15.09.2017 г., относно: 
Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село Помен за периода от 
01.09.2016 до 31.08.2017г. г. и проблемите, които стоят пред него. 

Докладва: Галя Додева – председател на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

11. Докладна записка от Красимира Русинова с вх. № 396/15.09.2017 г., относно: 
Одобряване на актуализирана средносрочната бюджетна прогноза на Община Две могили 
за периода 2018 – 2020 г. 

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

финанси”. 

12. Докладна записка от Красимира Русинова с вх. № 394/15.09.2017 г., относно: 
Отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост в землището на с. Каран 
Върбовка. 

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

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

други дейности”. 

13. Докладна записка от Красимира Русинова с вх. № 397/15.09.2017 г., относно: 
Отчет за изпълнение на Общинската програма за установяване на контрола върху 
кучешката популация на територията на Община Две могили, Област Русе.  

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

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

други дейности”. 

14. Докладна записка от Красимира Русинова с вх. № 399/18.09.2017 г., относно: 
Предоставяне безвъзмездно за управление на движими вещ - автобус „Исузу Евро 
Тюркоаз” с рег. № Р 7650 РК, 32+1 места и автобус „Исузу Евро Тюркоаз” с рег. № Р 1557 
АК, 32+1 места, за нуждите на СУ “Св. св. Кирил и Методий” – гр. Две могили. 

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

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

други дейности”. 

15. Докладна записка от Красимира Русинова с вх. № 400/18.09.2017 г., относно: 
Предоставяне безвъзмездно за управление на движима вещ - автобус „Пежо Боксер” с рег. 
№ Р 5594 РХ за нуждите на ДГ “Първи юни” – с. Баниска. 

Докладва: Румен Марков – председател на Комисията по „Предотвратяване и 

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

други дейности”. 

16. Докладна записка от Красимира Русинова с вх. № 401/18.09.2017 г., относно: 
Продажба на движима вещ – общинска собственост. 

Докладва: Мехмед Мехмедов – секретар на Комисията по „Предотвратяване и 

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

други дейности”. 
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17. Докладна записка от Красимира Русинова с вх. № 405/21.09.2017 г., относно: 
Продажба на имот – частна общинска собственост. 

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

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

други дейности”. 

18. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 402/19.09.2017 г., 
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Мюлян Севдалиева Мюмюнова, 
живееща в село Батишница за раждане на първо дете – Арда Серкан Феимов. 

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

дейности”. 

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

19. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 404/19.09.2017 г., 
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Нурдин Севдалинов Асенов, 
живеещ в село Бъзовец, на улица „Васил Друмев” № 31. 

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

социални дейности”. 

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

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

Първа точка от дневния ред: 
Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 366/21.08.2017 г., относно: 

Приемане на Наредбата за изменение и допълнение на 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.  

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

Комисията по „Териториално устройство и строителство, местно самоуправление и 
нормативна уредба” разгледа на свое заседание докладната записка, относно Приемане на 
Наредба за изменение и допълнение на 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. Проектът на наредба е изготвен от 
колегата Байчо Георгиев, като мотивите му за това са, че когато през 2008 година, е 
изготвена и приета Наредба № 10, всички общински съветници, са искали чрез нея да 
бъдат подкрепени както семействата, в които се е родило дете, така и лицата, които 
внезапно, но временно са изпаднали в нужда от спешна финансова помощ. Освен това – за 
да разтоварят работата на Кмета на Общината, Общинският съвет е приел всички 
заявления и молби да се подават директно в Общинския съвет, като председателя е бил 
ангажиран в изготвянето на докладните записки. 

През всичките тези години имаше създадена добра организация по разглеждане на 
постъпилите заявления и молби и приемане на съответните решения по тях. 

За съжаление, през последните няколко години, се забелязва, че определен кръг 
лица се „абонираха” чрез исканията си ежегодно да получават еднократна помощ. Имаше 
и такива, които искаха и по два пъти в годината. Всички те, разчитаха, че след като 
напишат или кажат, че са социално слаби и че Дирекция „Социално подпомагане” – Две 
могили ги изпраща, ще получат неминуемо поредната еднократна помощ. 

За да се спрат подобни прояви и за да синхронизираме по-добре работата си с 
общинска администрация, г-н Георгиев ни предлага следните изменения и допълнения в 
Наредба № 10, а именно: 

§ 1. В чл. 1, т. 2 се отменя. 
§ 2. В чл. 5, т. 2 се отменя. 
§ 3. В чл. 10 се правят следните изменения: 
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1. В т. 1 текста „Молба до Общинския съвет.” се заменя със „Заявление до Кмета на 
Общината.” 

2. В т. 2.4., думата: „…основно…” се заменя със „…средно…”. 
§ 4. В чл. 11 се правят следните изменения: 
1. В т. 1 текста „…Общинския съвет.” се заменя с „…Кмета на Общината.” 
2. Създава нова т. 2.9., която има следния текст: 
„2.9. Справка от Дирекция „Социално подпомагане” – Две могили, от която да е 

видно, какви помощи е получавало лицето през последната година.  
§ 5. В чл. 12, т. 1 се отменя. 
§ 6. Създава чл. 13, който има следния текст: 
„Чл. 13. Въз основа на постъпилите в деловодството на Общината заявления за 

отпускане на еднократна помощ за раждане на дете и молби за подпомагане на пострадали 
при пътно-транспортни произшествия, производствени аварии, природни бедствия, 
пожари и други, Кмета на Общината изготвя докладна записка, която внася в 
деловодството на Общинския съвет за разглеждане.”  

§ 7. В чл. 14, ал. 1, след думата: „…подадените…” се допълва с текста: „…заявления 
и …”  

§ 8. В чл. 15, ал. 2 се изменя, като добива следния вид: 
„(2) Становището на комисията/-ите се обявява по време на заседанието на 

Общинския съвет.”   
 § 9. В чл. 16, се правят следните изменения: 

1. Текста: „…след заседанието ….” се заменя с текста: „… след влизане в сила 
решението ….” . 
 2. Преди думата „… молби …” се допълва с текста: …”заявления и …”. 

§ 10. Навсякъде във Наредбата, текста: „социално слаби и” се заличава. 
Становището на Комисията по „Териториално устройство и строителство, местно 

самоуправление и нормативна уредба” е предложеният ни проект на наредба за изменение 
и допълнение на наредба 10 да бъде приет. 

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

дейности”: 

В докладната записка са изложени мотивите, които налагат измененията и 
допълненията на наредбата. На официалната интернет страница на Община Две могили е 
публикуван проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 за изплащане 
на еднократна помощ при раждане на дете, подпомагане на социално-слаби жители и 
пострадали от пътно-транспортни произшествия, производствени аварии, пожари, 
природни бедствия и други от бюджета на община Две могили, област Русе за обсъждане. 

Постъпило е предложение от г-жа Русинова, в което се казва, че общинска 
администрация, има ресурс да извърши предварителна проверка на обстоятелствата по 
заявлението и условията за допустимост за отпускане на помощта. В социалната комисия 
разгледахме проекта за изменение на наредбата и всички сме съгласни димети „Социално 
слаби жители” да отпаднат, защото за да се докаже, че един човек е социално слаб се 
изискват различни документи, които хората не предоставят при подаване на своите 
заявления, което от своя страна води до различни противоречиви тълкувания. 

В т. 2.4. се предлага думата „… основно” да се замени със „… средно”, което ще 
ограничи броя на отпуснатите помощи за раждане на дете. Поради тази причина комисията 
предлага да се помисли за увеличаване на сумата за раждане на дете с приемането на 
новия бюджет, според възможностите на Общината.  

Становището на Комисията по „Здравеопазване и социални дейности” е 
предложените изменения и допълнения да бъдат приети. 

В разискванията по първа точка участие взеха: 
1. Светлозар Донев – Общински съветник: 
Каква е причината заявленията да бъдат подавани до Кмета на Общината, а не както 

до сега – до Председателя на Общинския съвет? 
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Освен това, искам да кажа, че е абсолютно резонно предложението за премахване 
на основно образование, тъй като по новия закон основното образование е до 7 клас, а 
децата тогава ще са малолетни, но пък слагането на изискването да са със средно 
образование се получава нещо като дискриминация, защото не е задължително всички да 
завършат средно образование. Съгласно новия закон задължително е децата да са 
навършили 16-годишна възраст, за да могат да прекратят образованието си. Според него 
навършилите 16-годишна възраст завършват I-ви гимназиален етап или това е 10 клас, т.е. 
след него имат право да получат удостоверение за завършен I-ви гимназиален етап, с който 
могат да прекратят своето образование, което пак е средно образование. 

2. Айдън Карамехмедов – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, повечето от Вас присъствахте когато обсъждахме това предложение, което 

направи г-н Донев, а именно основното образование да се замени със завършено средно 
образование или минимум I-ви гимназиален етап - 10 клас, затова Ви предлагам да се 
обединим около това предложение и предполагам г-н Георгиев няма да има нищо против. 

Освен това, искам г-н Георгиев да Ви предложа да си оттеглите предложението 
направено в § 4, а именно: Създава нова т. 2.9., която има следния текст: 

„2.9. Справка от Дирекция „Социално подпомагане” – Две могили, от която да е 
видно, какви помощи е получавало лицето през последната година, тъй като ние няма да 
отпускаме помощи за социално слаби жители и този текст се обезсмисля.  

3. Байчо Георгиев – Общински съветник: 
В наименованието на наредбата съм оставил една вратичка „ … и други”, затова 

считам, че този текст не е излишен, защото точно в тези „… и други” могат да влязат тези, 
които се класифицират, като социално-слаби. 

По отношение на дискриминацията, считам че този тескт не е дискриминационен за 
изискване на средно образование. Това означава ли, че е дискриминация, че децата, чиито 
родители получават над определен дохад не могат да получават детски. 

Ние тук сме местна власт и ние решаваме какви изисквания да определим. Всяко 
едно дете, което се роди ще получи от държавата определена сума, а всяка Община, според 
възможностите си преценява и такава наредба няма във всяка Община. Дискриминация ли 
е според Вас, че ние в нашата Община даваме тези суми, а в съседната Община дават 
други суми? Това не е дискриминация, това е местна власт. Ако считате, че предложението 
на г-н Донев е по-приемливо, нямам нищо против, нека образованието е 10 клас, което 
според закона пак е средно. 

По отношение на въпроса на г-н Донев защо заявленията да са до Кмета на 
Общината, а не до Председателя на Общинския съвет – когато създадохме наредбата през 
2008 година идеята беше да разтоварим Кмета на Общината и отговорността при 
разглеждането на молбите да бъде изцяло на Общинския съвет, но в процеса на работа се 
видя, че е нужно да чуем и мнението на Кмета, а не да го поставяме пред свършен факт, 
така че няма нищо лошо той да е запознат с молбите, които постъпват. 

Предлагам да гласуваме анблок, съгласни сме с всички промени направени по 
наредбата. 

4. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 
Да, съгласен съм да гласуваме анблок, но промените, които се предлагат колегите 

трябва да бъдат уточнени предварително. 
В т. 2.4. образованието да се промени със завършен I-ви гимназиален етап или 10 

клас, аргументите на г-н Донев са абсолютно основателни. 
Относно предложението на Председателя на Общинския съвет – т. 2.9. да отпадне 

от предложения проект на наредба, нека го гласуваме. Идеята на това предложение е, че 
ние не сме служба за социално подпомагане и затова това е резонно. В наредбата, където 
ние допускаме тези „… и други”, това са при някакви форсмажорни обстоятелства и това е 
решение на Общинския съвет и това няма да е в категорията „социално слаби”. Нека това 
предложение се прогласува отделно, а всички останали предложения по наредбата да се 
гласуват анблок. 

5. Байчо Георгиев – Общински съветник: 
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Съгласен съм с предложението на г-н Донев – образованието да бъде средно 
/минимум I-ви гимназиален етап - 10 клас/, не го подлагайте на гласуване. 

 

Айдън Карамехмедов – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, преминаваме към процедура на гласуване. Ще подложа на гласуване 

предложението направено в т. 2.9. по реда на неговото постъпване, а всичко останало по 
наредбата ще го гласуваме анблок.  

 

Който е съгласен с предложението на г-н Байчо Георгиев, така както е по 
докладната записка, а именно: Създава нова т. 2.9., която има следния текст: „2.9. Справка 
от Дирекция „Социално подпомагане” – Две могили, от която да е видно, какви помощи е 
получавало лицето през последната година”, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
С 8 (осем) гласа „За”, 8 (осем) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, 

предложението не се приема. 
 

Айдън Карамехмедов – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, преминаваме в режим на гласуване на двете предложения направени от г-н 

Георгиев и от г-жа Русинова по наредбата. Ще ги гласуваме анблок, така че който е 
съгласен с двете предложения, моля да гласува с вдигане на ръка. 

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

се”, предложенията се приемат. 
 

След приключване на разискванията по първа точка от дневния ред, 
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 27, ал. 3  от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл. 4, ал. 1 от Правилник № 1 
за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация във връзка с чл. 10, ал. 2 от 
Закона за нормативните актове и Докладна записка с вх. № 366 от 21.08.2017 г. след 
проведено явно гласуване с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 
(нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 613   

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на 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: 

§ 1. В чл. 1, т. 2 се отменя. 
§ 2. В чл. 5, т. 2 се отменя. 
§ 2а. В чл. 3, ал. 1 накрая се добавя следния текст: „живял през последните 6 месеца 

в населено място на територията на общината, действително живее на територията на 
община Две могили и няма задължения към Община Две могили”. 

§ 3. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения: 
1. В т. 1 текста „Молба до Общинския съвет.” се заменя със „Заявление до Кмета на 

Общината.” 
2. В т. 2.4., думата: „…основно…” се заменя със „… средно /минимум I-ви 

гимназиален етап - 10 клас/ …”. 
3. В чл. 10, т. 2.5. се променя така: „Нотариално заверена декларация от родителите, 

че детето/децата няма да бъде/бъдат оставено/и за отглеждане в специализирана 
институция за деца, адресната регистрация по постоянен и настоящ адрес през последните 
6 месеца е в населено място на територията на общината, действително живеят на 
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територията на общината, нямат задължения към Община Две могили и поредността на 
роденото от майката дете.”. 

§ 4. В чл. 11 се правят следните изменения: 
1. В т. 1 текста „…Общинския съвет.” се заменя с „…Кмета на Общината.” 
§ 5. В чл. 12, т. 1 се отменя. 
§ 6. Създава чл. 13, който има следния текст: 
„Чл. 13. Въз основа на постъпилите в деловодството на Общината заявления за 

отпускане на еднократна помощ за раждане на дете и молби за подпомагане на пострадали 
при пътно-транспортни произшествия, производствени аварии, природни бедствия, 
пожари и други, Кмета на Общината изготвя докладна записка, която внася в 
деловодството на Общинския съвет за разглеждане.”  

§ 7. В чл. 14, ал. 1, след думата: „…подадените…” се допълва с текста: „…заявления 
и …”  

§ 8. В чл. 15, ал. 2 се изменя, като добива следния вид: 
„(2) Становището на комисията/-ите се обявява по време на заседанието на 

Общинския съвет.”   
 § 9. В чл. 16, се правят следните изменения: 

1. Текста: „…след заседанието ….” се заменя с текста: „… след влизане в сила 
решението ….” . 
 2. Преди думата „… молби …” се допълва с текста: …”заявления и …”. 

§ 10. 1. Наименованието на наредбата се изменя така: „Наредба № 10 за изплащане 
на еднократна помощ при раждане на дете, подпомагане на пострадали при пътно-
транспортни произшествия, производствени аварии, пожари, природни бедствия и други 
от бюджета на Община Две могили, област Русе”. 

2. Навсякъде в Наредбата текста: „социално-слаби жители и” се заличават. 
3. Навсякъде в Наредбата текста: „бащата е неизвестен” се заменят с думите: 

„произходът от бащата не е установен”. 
§ 10а. В § 1 на Раздел V Допълнителните разпоредби се създава нова т. 5 със 

следното съдържание: „5. Живял най-малко през последните 6 месеца в населено място на 
територията на община Две могили" по смисъла на тази Наредба е: български гражданин, 
който има адресна регистрация по постоянен и/или настоящ адрес на територията на 
община Две могили или кметство от състава на община Две могили към дата 6 месеца 
преди датата на подаване на заявлението за отпускане на еднократна помощ.” 

Заключителна разпоредба 
§ 11. Разпоредбите на § 1, § 2, § 2а, § 3, т. 1 и т. 3, § 4, § 5, § 6, § 7, § 8, § 9, § 10 и § 

10а влизат в сила от 01.10.2017 г., а разпоредбите на § 3, т. 2 – от 01.01.2018 г. 
 

Втора точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 367/22.08.2017 г., относно: 

Приемане на Наредба за изменение на Наредба №12 за управление на пътната мрежа в 
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 предложения ни проект на Наредба за 
изменение на Наредба № 12 за управление на пътната мрежа в Община Две могили, област 
Русе. Наредба № 12 е приета с Решение № 151 по Протокол № 14 от 20.06.2008г. от 
Общински съвет – Две могили. От тогава до настоящия момент са извършвани редица 
изменения на нормативни актове от по – висока степен, а именно: Закон за пътищата и 
Наредба за специално ползване на пътищата.  

Окръжна прокуратура – Русе със свое писмо с вх. № 2850 от 21.07.2017 година 
прави предложение на основание чл. 145, ал. 1, т. 6 от Закона за съдебната власт да бъдат 
уеднаквени текстовете в наредбата с актовете от по – висока степен.  
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Предложението е в чл. 36, ал. 1, т. 4 да се измени така: „Рекламното съоръжение в 
целия си габарит отстои най-малко на 3 м от ръба на пътната настилка, а отстоянието от 
центъра на носещата му колона до ръба на пътната настилка е не по-малко от 5 м;”. 

Становището на втора комисия е предложеният ни проект на наредба за изменение 
на Наредба № 12 да бъде приет. 

Разисквания по втора точка нямаше. 
 

Айдън Карамехмедов – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, преди да преминем в режим на гласуване, бих искал да направя едно 

уточнение – в предложения ни проект на решение датата 01.09.2017 г. да бъде заменена с 
датата 01.10.2017 г.  

Преминаваме в режим на гласуване на наредбата. Предлагам да я гласуваме анблок, 
така че който е съгласен направеното предложение за изменение на наредбата, моля да 
гласува с вдигане на ръка. 

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

се”, предложението се приема. 
 

По втора точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 2 
във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 4, ал. 1 и чл. 93 от Правилник № 1 за организацията и дейността 
на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 
администрация при спазване изискванията на чл. 75-79 от 
Административнопроцесуалния кодекс и чл. 8, чл. 11, ал. 3 и чл. 15, ал. 1, чл. 26 и чл. 
28 от Закона за нормативните актове и Докладна записка с вх. № 367 от 21.08.2017 г. 
след проведено явно гласуване с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” 
и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 614   

1. Приема Наредба за изменение на Наредба № 12 за управление на пътната мрежа в 
Община Две могили, област Русе, която влиза в сила от 01.10.2017 г. 

§ 1. В чл. 36, ал. 1, т. 4 , ал. 1 се изменя така: 
„Рекламното съоръжение в целия си габарит отстои най-малко на 3 м от ръба на 

пътната настилка, а отстоянието от центъра на носещата му колона до ръба на пътната 
настилка е не по-малко от 5 м;” 

§2. Заключителна разпоредба 
Разпоредбите на § 1 влизат в сила от 01.10.2017 г.  
 

Трета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 369/24.08.2017 г., относно: 

Приемане на Правилник за допълнение на Правилник № 1 за организацията и дейността на 
общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. 

По нея докладва:  
1. Байчо Георгиев – член на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

Комисията по „Териториално устройство и строителство, местно самоуправление и 
нормативна уредба” разгледа на свое заседание предложения ни проект на Правилник за 
допълнение на Правилник № 1. Допълнението се отнася за правото на Кметовете на 
Кметства и ръководителите на второстепенните разпоредители с бюджета да внасят 
информации, отчети и проекти за решения, които касаят тяхната дейност.  

Становището на втора комисия е предложението да се приеме във вида, в който се 
предлага. 
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Разисквания по трета точка нямаше. 
Айдън Карамехмедов – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, аз искам само да направя тук едно уточнение – в основанията за приемане 

на решението да се добави чл. 21, ал. 3 и чл. 46, ал. 4 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация. 

 

Преминаваме в режим на гласуване на правилника. Предлагам да го гласуваме 
анблок, така че който е съгласен направеното предложение за допълнение на правилника, 
моля да гласува с вдигане на ръка. 

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

се”, предложението се приема. 
 

По трета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 2 и 
ал. 3 във връзка с чл. 27, ал. 3 и чл. 46, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 4, ал. 1 във връзка с чл. 93 от Правилник № 1 за 
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с вх. № 369 
от 24.08.2017 г. след проведено явно гласуване с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) 
гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 615   

1. Приема Правилник за допълнение на Правилник № 1 за организацията и 
дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация. 

§ 1. В чл. 84, ал. 1 се прави следното допълнение: 
1. В изречение първо след думите „ ... се внасят от Общинските съветници и Кмета 

на Общината...” се добавя „ .... , кметовете на кметства и ръководителите на 
второстепенните разпоредители с бюджет.” 

Заключителна разпоредба 
§ 2. Разпоредбите на § 1 влизат в сила от 01.10.2017 г. 
 

Четвърта точка от дневния ред: 
Докладна записка от Цветелина Райчева с вх. № 384/11.09.2017 г., относно: 

Информация за дейността на „Защитено жилище за хора с умствена изостаналост” село 
Могилино за периода  септември 2016 г. до август 2017 г. включително. 

По нея докладва:  
1. Байчо Георгиев – председател на Комисията по „Здравеопазване и социални 

дейности”: 

Постъпила е Информация за дейността на Защитено жилище за хора с умствена 
изостаналост село Могилино за периода септември 2016 г – до август 2017 г..включително. 
 В нея се повтарят факти и обстоятелства, които са ни известни от преди, а именно 
че:  
 1. Социалната услуга е разкрита през 2009 г.; 
  2. Защитеното жилище е социална услуга в общността – резидентен тип, в която 
пълнолетните лица, различни по пол и възраст, водят относително независим начин на 
живот. 
  3. Капацитет на услугата – 10 места 
  4. Социалната услуга е на делегиран бюджет и дофинансирана от общината. 
  Лицата, които ползват в момента тази услуга, са лица с различна степен на умствена 
изостаналост. Четирима от потребители са с диагноза – параноична шизофреният. В 
определени периоди от време, те изпадат  в кризи, придружени най-често с агресия. Тя е 
насочена, както към останалите потребители, така и към екипа на услугата. Двама от 
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потребителите се  обслужват изцяло от екипа, а останалите се обслужват частично. В 
обслужването се включват следните  дейности – къпане, бръснене, смяна на памперси, 
обличане, събличане и др. 
  В информацията се посочва, че сградата, в която се помещава защитеното жилище 
се нуждае от ремонт на покрива, подмяна на тоалетни чинии и душове, плочки и други, за 
които не достигат финансовите средства. Имат лек автомобил Фиат Темпра, който е 
производство 1992 г. и непрекъснато се нуждае от една или друга поправка, за които 
поправки също не ни достигат финансови средства.  
  В Защитеното жилище има шест щатни бройки. Работните заплати на персонала са 
в диапазон между 460.00 лв. – 600.00 лв., които са крайно недостатъчни за хората, които 
извършват тази услуга. 
  За отчетният период са извършени редица проверки от оправомощените органи. 
Дадени са и съответните предписания, които персонала съответно изпълнява. 

Предоставена ни е още информация за бюджета на жилището през 2016 и 2017 г.,а 
именно: 

1. През 2016 г., бюджетът е в размер на 74 440.00 лв, от които общината 
дофинансира с 18 417.00 лева. 

Неразплатени задължения към 31.12.2016 г. са в размер на 28 492.46 лева и са 
свързани с гориво за отопление и автомобил и храна. 

2. През 2017 г., бюджетът е в размер на 81 880.00 лв., от които общината 
дофинансира с 10 000.00 лева. 

Неразплатени задължения към 31.08.2017 г. са в размер на 27 294.14 лева и са 
свързани с гориво за отопление и храна. 

Посочен е списък с направените за защитеното жилище дарения за отчетния 
период. 

Искам, обаче за вбъдеще да бъде проведен някакъв дебат, защото всеки знае, че тази 
услуга е 100 % финансирана от държавата, но се оказва, че Общината е принудена да 
дофинансира. Ако искаме ние тези хора, които извършват тази услуга да получат едно 
достойно възнаграждение за полаганите усилия, наистина трябва да се предприемат 
някакви мерки. Това са хора с висше образование и не бива техните възнаграждения да 
бъдат от порядъка на 460 лева. 

Четвърта комисия разгледа на свое заседание докладната записка и приложената 
към нея информация. 

Становището ни е, да приемем предложения ни проект за решение. 
В разискванията по четвърта точка участие взеха: 
1. Димитър Димитров – Общински съветник: 
Аз напълно подкрепям казаното от г-н Георгиев, че не е нормално хора с висше 

образование да вземат толкова ниски заплати. Редно е да се помисли с приемането на 
новия бюджет и за тяхното увеличение. 

2. Красимира Русинова – Зам.-кмет на Общината, За Кмет на Общината, 
съгласно Заповед № 853/11.09.2017 г.: 

Само едно разяснение искам да направя, относно бюджета за 2017 г. и за капацитета 
на потребителите на защитеното жилище. С промяната на закона в края на миналата 
година капацитета на жилището е намален от 10 на 8 потребители и в действителност ние 
получаваме финансиране от държавата не за 10, а за 8 потребители. Това означава, че 
Общината трябва и тази сума да дофинансира, защото това все пак са живи хора и не 
можем да оставим двете лица, които следва да бъдат отведени от защитеното жилище. 
Така или иначе ние се грижим за тях и поемаме всички разходи необходими за тяхното 
пребиваване на територията на защитеното жилище. Смятам, че Общината като 
възможности е поела своя ангажимент. 

3. Цветелина Райчева – Управител на „Защитено жилище” село Могилино: 
Аз нямам какво да допълня, освен да кажа няколко думи свързани с изказването на 

г-жа Русинова. 
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В действителност нашите потребители трябва да са 8, но те са 10 и тъй като 
държавата финансира дейността за 8 потребители се налага Общината да дофинансира и 
разходите, които се правят за другите двама. Направила съм необходимите стъпки за 
преместването на двете лица, но към настоящия момент все още чакаме. 

 

Айдън Карамехмедов – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Цветелина Райчева с вх. № 

384/11.09.2017 г. е явно, моля гласувайте. 
След приключване на разискванията по четвърта точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от 
Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинският съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с Общинската администрация и Докладна записка с 
вх. № 384 от 11.09.2017 г. след проведено явно гласуване с 16 (шестнадесет) гласа 
„За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 616   

 1. Приема Информацията за дейността на „Защитено жилище за хора с умствена 
изостаналост” село Могилино за периода  септември 2016 г. до август 2017 г. 
включително. 

Приложение: Информация за дейността на „Защитено жилище за хора с умствена 
изостаналост” село Могилино за периода септември 2016 г. до август 2017 г. включително. 
 

Пета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Валентин Стефанов с вх. № 386/13.09.2017 г., относно: 

Бракуване на движима вещ – частна собственост. 
По нея докладва:  
1. Мехмед Мехмедов – секретар на Комисията по „Предотвратяване и 

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

други дейности”: 

Съгласно разпоредбата на чл. 3, ал. 1 от Договор за назначаване на ликвидатор за 
възлагане на управление на „Черни Лом 2008” ЕООД ликвидаторът следва да извърши 
продажба на дълготрайни материални активи само по решение на Общинския съвет , след 
провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс при условията и по реда на 
Наредба № 7 за реда за придобиване, управлние и разпореждане с имоти и вещи – 
общинска собственост и община Две могили, област Русе. 

„ЧЕРНИ ЛОМ 2008” ЕООД – в ликвидация е собственик на моторно превозно 
средство- товарен автомобил – ШКОДА ЛИАЗ с рег. № Р 7280 РК.  

Със Заповед № 32 от 12.09.2017 г. е назначена комисия, която да извърши проверка 
на техническото състояние на движимата вещ. След извърване на проверката, относно 
техническото състояние на автомобила, комисията установи, че товарният автомобил няма 
външен вид и е техически неизправен, а именно: неизправности в спирачната система; 
ходова част  неподлежаща на ремонт; двигател – напълно амортизиран, неподлежащ на 
ремонт; негодна система на управление; скъсана рама не подлежаща на ремонт. 
Предложението на комисията е същият да бъде бракуван и предаден на вторични 
суровини, като средствата от бракуването да постъпят в банковата сметка на „Черни лом 
2008”ЕООД. 

Комисията по „Предотвратяване и установяване конфликти на интереси, общинска 
собственост, сигурност, екология и други дейности” разгледа на свое заседание 
предложения ни проект на решение и излезе със становище той да бъде приет. 

Разисквания по пета точка нямаше. 
 

Айдън Карамехмедов – Председател на Общинския съвет: 
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Колеги, гласуването по Докладна записка от Валентин Стефанов с вх. № 
386/13.09.2017 г. е поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 29.09.2017 година  
 

Относно: Бракуване на движима вещ – частна собственост 
 

№ 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 +   
 Общо: 16   

 

След приключване на разискванията по пета точка от дневния ред, 
Общинският съвет на основание чл. 50, ал. 1 от Наредба № 16 за условията и реда за 
упражняване на правата на собственик от Община Две могили върху общинската 
част от капитала на търговските дружества на Община Две могили, чл. 36, ал. 1, т. 4 
и ал. 4 от Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и 
вещи – общинска собственост в Община Две могили, Област Русе, чл. 268 и чл. 269 от 
Търговския закон и чл. 143, ал. 3 от Закона за движение по пътищата и Докладна 
записка с вх. № 386 от 13.09.2017 г. след проведено поименно гласуване с 16 
(шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, 
прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 617 

  

1. Дава съгласие да бъде бракувано моторно превозно средство товарен автомобил – 
ШКОДА ЛИАЗ с рег. № Р 7280 РК. 
 2. Възлага на Ликвидатора да предприеме необходимите действия за изпълнение на 
решението. 
 

Шеста точка от дневния ред: 
Докладна записка от Петко Антонов с вх. № 389/14.09.2017 г., относно: 

Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село Могилино за периода 
м. септември 2016 г. до м. септември 2017 г. и проблемите, които стоят пред него. 

По нея докладва:  
1. Георги Георгиев – секретар на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 
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Комисията по „Териториално устройство и строителство, местно самоуправление и 
нормативна уредба” разгледа на свое заседание настоящата докладна записка, относно 
приемане на информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село 
Могилино за периода м. септември 2016 г. до м. септември 2017 г. и проблемите, които 
стоят пред него. Проблемите и тук, както във всички населени места основно са поради 
недостиг на финансови средства. 

Становището на комисията е да приемем информацията в представения и вид. 
В разискванията по шеста точка участие взеха: 
1. Димитър Димитров – Общински съветник: 
Аз искам да зачета проблемите, които са посочени на вниманието на Общинския 

съвет, а именно: 
1. Да се планува през 2018 г. ремонтирането на част от улиците, които са спешни и 

неотложни за ремонт. 
2. Да се осигурят средства да се отремонтират видеокамерите за наблюдение в 

центъра на селото още тази есен. 
3. Да се направи оценка и се обяви на търг за продаване сградите на 

училището/бившия Дом за деца с умствена изостаналост и Дома на специалиста. 
По отношение на покрива на читалището, искам да кажа, че вече правим две години 

от нашия мандат и още в началото на нашата работа много читалища си внесоха отчетите 
и докладите за тяхната работа. Още тогава дадохме и съгласието си на много читалища да 
кандидатстват по проект за ремонт на сградите. Искам само да кажа, че читалището в 
Могилино е с предписание от РЗИ град Русе да не се влиза в салона читалището и когато 
се чества юбилея, той беше посрещнат на центъра под открито небе. Ние сме хората, които 
трябва да стопанисваме и да се грижим за тези институции и не е редно да ги изоставяме. 

2. Байчо Георгиев – Общински съветник: 
Аз само искам да кажа, че читалищата са самостоятелни юридически лица и 

инициативата трябва да бъде тяхна, а Общината може само да помогне. 
3. Красимира Русинова – Зам.-кмет на Общината, За Кмет на Общината, 

съгласно Заповед № 853/11.09.2017 г.: 
Освен това, което каза г-н Георгиев, искам само да допълня, че всички тези 

проблеми са натрупани с годините и това не е в следствие само на последните две. Ако 
през годините малко по малко бяха вземани някакви мерки, сега нямаше да се стигне до 
тук. 

4. Айдън Карамехмедов – Председател на Общинския съвет: 
Тъй като преди няколко дни ние с г-н Великов бяхме на посещение в читалището в 

село Могилино искам да му дам думата, за да може той като технически грамотен в тази 
област човек да Ви разясни какво сме установили от проверката. 

5. Георги Великов – Зам.-кмет на Общината: 
В действителност бяхме на посещение в читалището в село Могилино и проблемите 

не са от вчера, а са се задълбочавали във времето, тъй като е липсвала елементарна 
поддръжка на покрива на сградата. От счупването на една керемида в момента има 
увреждане на носещата конструкция на покрива, която е стомано-бетонова. На места 
стомано-бетоновия курниз е ерозирал и се вижда армировката. Наистина читалището е 
самостоятелна единица, където има проблем и със стопанисването на нивите, които са 
тяхна собственост. Хубаво е да се помисли дали тези ниви не могат да бъдат върнати на 
читалището, защото те са в порядъка на около 40-70 дка. Ще поговоря с председателя на 
читалището да се обърне към юристи и с каквото може и Общината ще помогне, за да 
може това читалище да си възстанови земята и да има някакви доходи. За тези сгради 
ръководството на читалището трябва да се грижи ежегодно за тяхната поддръжка. 

6. Байчо Георгиев – Общински съветник: 
За съжаление нищо не може да се направи по този въпрос, тъй като срокът, в който 

читалищата можеха да си възстановяват земите изтече на 13.05.2007 година. 
 

Айдън Карамехмедов – Председател на Общинския съвет: 
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Колеги, гласуването по Докладна записка от Петко Антонов с вх. № 389/14.09.2017 
г. е явно, моля гласувайте. 

 

След приключване на разискванията по шеста точка от дневния ред, 
Общинският съвет на основание 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. № 389 от 14.09.2017 г. 
след проведено явно гласуване с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” 
и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 618 

  

1. Приема за сведение Информацията за резултатите от дейността на Кмета на 
Кметство село Могилино за периода м. септември 2016 г. до м. септември 2017 г. и 
проблемите, които стоят пред него. 

Приложение: Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село 
Могилино за периода м. септември 2016 г. до м. септември 2017 г. и проблемите, които 
стоят пред него. 

 

 Седма точка от дневния ред: 
Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 390/14.09.2017 г., относно: 

Върнато за ново разглеждане наше Решение № 605 по Протокол № 29/25.08.2017 г. 
По нея докладва:  
1. Байчо Георгиев – член на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

На 11.09.2017 г., в Общинския съвет е получена Заповед № 4-95-00-605/08.09.2017 
г. на Областен управител на област Русе, с която е върнато за ново обсъждане наше 
Решение № 605 по Протокол № 29/25.08.2017 г. 

Със същото, ние дадохме съгласието си да бъде продаден един имот в село 
Батишница, но Областният управител, счита че с приемането на това решение ние сме 
нарушили една императивна разпоредба, поради което връща за ново обсъждане 
решението ни. 

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

Разисквания по седма точка нямаше. 
 

Айдън Карамехмедов – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 

390/14.09.2017 г. е поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 
С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 29.09.2017 година  
 

Относно: Върнато за ново разглеждане наше Решение № 605 по Протокол № 

29/25.08.2017 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  +   
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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 +   
 Общо: 16   

 

По седма точка от дневния ред, Общинският съвет, на основание чл. 45, ал. 9, 
предложение 1 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 94, ал. 6 и ал. 7 от Правилник № 1 за 
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация във връзка със Заповед № 4-95-
00-605/08.09.2017 г. на Областния управител на Област Русе и Докладна записка с вх. 
№ 390 от 14.09.2017 г. след проведено поименно гласуване с 16 (шестнадесет) гласа 
„За”, 0 (нула) глас „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 

 

РЕШЕНИЕ 
№ 619 

 

1. Отменя Решение № 605 по Протокол № 29/25.08.2017 г. на Общински съвет – Две 
могили. 
 

Осма точка от дневния ред: 
Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 400/14.09.2017 г., относно: 

Върнато за ново разглеждане наше Решение № 606 по Протокол № 29/25.08.2017 г. 
По нея докладва:  
1. Байчо Георгиев – член на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

Докладната записка е идентична с предходната, но тук става въпрос за продажбата 
на имот в село Чилнов. Областният управител го връща поради същите причини. 

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

Разисквания по осма точка нямаше. 
 

Айдън Карамехмедов – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 

400/14.09.2017 г. е поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 
С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 29.09.2017 година  
 

Относно: Върнато за ново разглеждане наше Решение № 606 по Протокол № 

29/25.08.2017 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 +   
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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 +   
 Общо: 16   

 

По осма точка от дневния ред, Общинският съвет, на основание чл. 45, ал. 9, 
предложение 1 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 94, ал. 6 и ал. 7 от Правилник № 1 за 
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация във връзка със Заповед № 4-95-
00-606/08.09.2017 г. на Областния управител на Област Русе и Докладна записка с вх. 
№ 400 от 14.09.2017 г. след проведено поименно гласуване с 16 (шестнадесет) гласа 
„За”, 0 (нула) глас „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 

 

РЕШЕНИЕ 
№ 620 

 

1. Отменя Решение № 606 по Протокол № 29/25.08.2017 г. на Общински съвет – Две 
могили. 

 

Девета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Красимира Русинова с вх. № 392/14.09.2017 г., относно: 

Информация за състоянието, обезпечеността от индивидуални средства за защита и 
готовността на Постоянната комисия за защита на населението от бедствия, аварии и 
катастрофи в община Две могили. 

По нея докладва:  
1. Румен Марков – председател на Комисията по „Предотвратяване и 

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

други дейности”: 

Постъпила е докладна записка, относно информация за състоянието, обезпечеността 
от индивидуални средства за защита и готовността на Постоянната комисия за защита на 
населението от бедствия, аварии и катастрофи в община Две могили. 
Информацията е доста обширна, така че аз ще отбележа само акцентите по нея. На 
заседанието на комисията присъства и служителят в Общината по сигурността на 
информацията, отбранително-мобилизационна подготовка и екология, която даде 
разяснения, които бяха поискани от нея относно работата. 

Със Заповед на Кмета на Община Две могили е сформиран щаб за изпълнение на 
Общинския план за действие при бедствие. Негови членове са представители от РСПБЗН – 
Две могили, ВиК – Две могили, Електроразпределение – Две могили, офис за водене на 
военен отчет – Две могили, Секретаря на Община Две могили, гл. инженер, както и 
директори на дирекции в Общината. Дейността на щаба се осъществява под ръководството 
на Кмета на Община Две могили, зам. ръководител – зам.-кмета, а секретар на щаба е 
служителя по сигурността на информацията, отбранително-мобилизационна подготовка и 
екология в Община Две могили. 
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Отбелязана е дейността на комисията още през 2016 година. Анализирани са 
дейностите при тежки зимни условия, планирали се мероприятия за подобряване на 
координацията и взаимодействието при подготовката и реализацията на дейностите за 
осигуряване на нормални условия за живот и работа през зимен сезон 2016-2017 г. 
Отбелязано е също така, че все още има неразплатени 48 616.50 лева финансови средства 
за бедственото положение миналата година. Отбелязани са проблемните места на 
територията на Общината, някои от които са моста над река „Черни Лом” при село 
Пепелина; речната тераса от лявата страна на река „Черни Лом”, след моста в с. Пепелина; 
другото проблемно място е в с. Каран Върбовка около манастира „Света Марина”. При 
направения оглед комисията е констатирала, че вследствие на придошлите води от 
проливния дъжд са отложени наноси пред входа на самия манастир, запушен е водостока 
до преливната тръба, находящ се на около 300 м. от входа на манастира в посока с. Каран 
Върбовка. Видимо след водостока до рибарника дерето е прочистено от придошлите води, 
в самото село също не са намерени затлачвания, в долния край на селото /срещу входа на 
земеделската кооперация/ тръбите на водостока са били затлачени. 

Отбелязани са действията на комисията и щаба при двете бедствия, които се 
случиха тази година на 02.07.2017 г. /неделя/ срещу 03.07.2017 г. /понеделник/; 25.07.2017 
г. /вторник/ и на 03.09.2017 г. /неделя/ срещу 04.09.2017 г. /понеделник/. Констатирани са 
сериозни щети, аз ще зачетя само някои от тях, които се случиха при първата буря, а 
именно: 

1. Улиците „Христо Ботев”, „Чипровци” и „Безименна” в града са доразрушени, 
като напълно е компрометирано асфалтовото покритие, разрушен е частично 
отводнителния канал, втрапени са участъци, поради изнесени земни маси от улиците, за 
което са информирани писменно Междуведомствената комисия за възстановяване и 
подпомагане към Министерски съвет и Областния управител на Област Русе за 
бедственото и опасно състояние на трите улици.  

2. Улица  „Баба Тонка” в участъка между улиците „Цар Освободител” и „Янтра” и 
кръстовището с улица „Янтра” в град Две могили е с компрометирано земното тяло, 
частично е нарушена асфалтовата настилка.  

3. В с. Батишница в НЧ „Пробуда-1927” е компрометирана покривната конструкция 
на сградата, изгнили и полуизгнили са греди и попове, ребра и столици, амортизирана е 
дъсчената обшивка, липсва черна мушама за изолация, напукани са покривни керемиди – 
глинени, амортизирани са олуци, има силно изявен мухъл по корниза на сградата, 
подкожушена и обрушена е външната  мазилка. Изпратено е Приложение № 1 към чл. 20, 
ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за 
възстановяване и подпомагане към Министерски съвет до Междуведомствената комисия 
за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет и копие до Областния управител 
на Област Русе за бедственото и опасно състояние на обекта.  

4. Във всички населени места от общината имаше проблеми с електрозахранването, 
спирано поради аварии и скъсани жици от паднали дървета и клони. Частично бе 
нарушено и водоподаването към населението. 

За необходимостта от финансиране за неотложни възстановителни работи по 
улиците „Христо Ботев”, „Чипровци” и „Безименна” са изпратени искания за подновяване 
на разглеждането, на основание чл. 10, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността 
на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски 
съвет до Председателя на Комисията. До момента отпуснати финансови средства няма. 

За втората буря на 03.09.2017 г. /неделя/ срещу 04.09.2017 г. /понеделник/, е 
констатирано, че вследствие на разярилата се силна буря, паднала градушка и пороен 
дъжд, във всички населени места от общината имаше проблеми с електрозахранването, 
спирано поради аварии в електропреносната мрежа и скъсани жици. Аварийни групи от 
ЕНЕРГО-ПРО Варна ЕАД /клон Две могили/ реагираха на подадените сигнали и 
отстраняваха аварии. Водоподаването към населението на общината също бе нарушено. 
 Във всички села са били изкоренени и изпочупени дървета и клони, като тези които 
възпрепятстваха движението по общинската пътна мрежа бяха премахнати. В с. Бъзовец 
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голям бор е паднал върху покрива на църквата, като след премахването му се установи, че 
са счупени около 15-20 бр. покривни керемиди и частично е повреден улук. На ул. „Васил 
Друмев” № 25 в с. Бъзовец е разрушена частично покривна конструкция от паднал орех 
върху имота на живущите на този адрес.  В с. Пепелина речното корито на река „Черни 
Лом” е затлачено от паднали дървета и клони; счупени са около 10-15 бр. керемиди от 
покрива на църквата. В с. Баниска вековните дървета, които са в близост до пътното 
платно задължително трябва да бъдат премахнати, поради големия риск от пътен инцидент 
при следваща буря. 
 Становището на шеста комисия е предоставената ни информация да бъде приета. 

В разискванията по девета точка участие взеха: 
1. Красимира Русинова – Зам.-кмет на Общината, За Кмет на Общината, 

съгласно Заповед № 853/11.09.2017 г.: 
Всички сме свидетели, че в последно време доста зачестиха тези климатични 

аномалии, които се случват по нашите географски ширини за съжаление. 
Има доста разрушени улици и постройки, които трябва да бъдат ремонтирани. 

Улиците „Христо Ботев”, „Чипровци” и „Безименна” са подадени към 
междуведомствената комисия и в момента чакаме резултат от тяхна страна. 

Миналата седмица със заповед беше сформирана комисия, която мина на оглед през 
територията на цялата Община за местата, които биха могли да създадат проблем за 
вбъдеще. Направен е график за разчистване на тези места, уведомено е ЕНЕРГО-ПРО 
Варна ЕАД /клон Две могили/ и те от своя страна да си поемат ангажимента за тяхната 
работа. 

Относно двете тополи в Баниска са предприети мерки, говорихме за тяхното 
отстраняване и имаме подкрепата и уверението на г-н Пламен Илиев за съдействие, защото 
там е необходима сериозна техника за отстраняването им. 

По всички посочени наболели места сме предприели действия. 
 

Айдън Карамехмедов – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Красимира Русинова с вх. № 

392/14.09.2017 г. е явно, моля гласувайте. 
След приключване на разискванията по девета точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от 
Правилник № 1 за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии 
и взаимодействието му с общинска администрация, и във връзка с Решение № 416, 
взето на заседание на Общински съвет-Две могили с Протокол № 21/22.12.2016 г.и 
Докладна записка с вх. № 392 от 14.09.2017 г. след проведено явно гласуване с 16 
(шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, 
прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 621 

  

1. Информация за състоянието, обезпечеността от индивидуални средства за защита 
и готовността на Постоянната комисия за защита на населението от бедствия, аварии и 
катастрофи в община Две могили. 

Приложение: Информация за състоянието, обезпечеността от индивидуални 
средства за защита и готовността на Постоянната комисия за защита на населението от 
бедствия, аварии и катастрофи в община Две могили. 
 

Десета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Сетвийе Имамова с вх. № 393/15.09.2017 г., относно: 

Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село Помен за периода от 
01.09.2016 до 31.08.2017г. г. и проблемите, които стоят пред него. 

По нея докладва:  



 20

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

Представената информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село 
Помен е за периода от 01.09.2016 г. до 31.08.2017 г. Информацията е много подробна, 
цялата работа на кмеството е посочена в детайли. Представени са проблемите на селото, 
представен е и делегираният бюджет. 

Събраните данъци и такси през 2016 година за недвижими имоти са в размер на 
1 953.56 лева, което е 82 %, за битови отпадъци – 6 455.16 лева – 82.15 % и за МПС -
7 489.90 лева – 91 %. До 31.08.2017г. са събрани: данък сгради 4 173.30 лева – 72.16 %; 
такса битови отпадъци 5 790.51 лева – 74.62 %; данък МПС 6 537.52 лева – 77.18 % . 

За периода 01.09.2016 г. - 31 .08. 2017 година са извършени административни 
услуги на гражданите за 942.00 лева и обредни – 120.00 лева.  

В селото няма грубо нарушаване на обществения ред до настощия момент - две 
откраднати крави през 2016г. и две жалби за кражби от домове през тази пролет. С 
помощта на трактористите на ППК и доброволци от селото са се справили с пожара в 
боровата гора на 6 септември 2016 година. Полицейското присъствие се извършва от 
кварталния полицай от с.Баниска, но според мен това е недостатъчно.  

Освен с тракториста към кметството през 2016-2017 г. са разполагали само с един 
общ работник и двама по чл. 9. С този наличен състав се е поддържал в добър вид селото, 
като през целия летен сезон редовно е окосявана тревата по зелените площи, улиците, 
около двата моста и освежаване с вар крайпътните бордюри. През седмицата на голямото 
пролетно почистване и след нея са боядисани трите спирки, гумите с цветя поставени на 
центъра, пейките и железните кошчета. Сложена е нова пейка на една от спирките, където 
има най-много чакащи ученици. Освен по главните улици - „Дунав”, ”Георги Сава 
Раковски” и „Демокрация” е косено и на още 5 улици  това лято, както и двата гробищни 
парка. Направено е едно почистване на храстите и дивите орехи в училищния двор. 
Въпреки намаления брой на работниците дървата за кметството, здравната и читалището 
са нарязани и прибрани. 

Фирма „Черни лом 2008” ЕООД - град Две могили, която в момента е в ликвидация, 
почиства два пъти месечно контейнерите от тип „бобър” в селото, но има още какво да се 
желае - 11 броя продънени и закарани в град Две могили и 5 броя  за бракуване. На 6 места 
в селото контейнерите са недостатъчни. Три семейства са си поставили малки варели за 
смет. Храсторезът на фирмата така и не стигна до нас. Всеки понеделник отпадъците от 
растителен произход, които съселяните ни оставят до съдовете за сметосъбиране са 
изхвърляни с шасито до обособеното торище в края на селото, което се почиства два пъти 
това лято с помощта на фандрома. Закритите сметища не се използват и са в добро 
състояние. Два пъти това лято са почистени коритата на чешмата „Панда пънар”, както и 
през пролетта на 2016г. монтирахме дървен парапет на стъпалата към нея. Трите детски 
площадки в селото се поддържаха с помощта на работниците към кметството, няколко 
майки и баби. Засадиха цветя, за които се грижат сами, а двама майстори безвъзмездно 
направиха ремонт на беседката, вратичките и оградите. 

През лятото на 2016г. със средства от читалището са боядисани всички стаи и 
коридори в сградата. 

Гробищните паркове са в добро състояние. Извършено е многократно косене на 
тревата в тях.  

Здравното обслужване на населението от с. Помен е поверено на д-р Евгени 
Димитров – семеен лекар, д-р Гергана Димитрова - семеен стоматолог и на медицински 
фелдшер Желязко Петров.  

В селото са осигурени някои видове социални услуги, предлагани от Дирекция 
”Социално подпомагане” в община Две могили : 

 - 10 човека от селото са записани за топла храна  в „Домашен социален патронаж” 
от кухнята в гр. Две могили  . 

 - 4 са одобрени и получават безплатна храна по социална услуга „Обществена 
трапезария”  
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- 5 човека работят по програмата „Личен асистент”. 
- от 2014 година носят хляб на 20 болни и възрастни хора. 
- през 2016 са извозени 23 ваучера за дърва от социалните помощи за отопление и са 

докарани 150 чувала с брикети за желаещите. Тази есен одобрените ваучери са 15, при 
подадени 23.  

Водоснабдяване - в селото ни има водоснабдителна мрежа, която се стопанисва от 
ВиК град Русе. Авариите са чести, но се поправят своевременно. През лятото на 2016 ВиК 
довършиха и асфалтираха изкопите. Благодаря на двамата работници от село, които винаги 
се отзовават бързо на авариите и ги отстраняват . Електроснабдяването се извършва от „ 
Енерго- Про Продажби АД”. Може да се каже, че често през зимата имаме аварии по 
енергопреносната мрежа. При сигнал за изгорели или повредени улични лампи не се 
отремонтират на време, а когато се изпрати групата за Баниска и  Могилино. Имахме 
нужда от поставянето на  две нови улични лампи, от които едната вече е поставена, а 
другата - заявена. 

Състоянието на пътната мрежа е добро. През зимния сезон поради това, че село 
Помен се намира на хълмист терен Кметството полагат изключителни усилия пътят да 
бъде своевременно почистен от снега и редовно го опесъчават, за да се предотвратят 
инциденти и ПТП. Така се осигурява безпроблемното пътуване на автобусите и другите 
МПС от и за селото. Вече са заявени необходимите количества пясък и сол за тази зима.  
Пътят към село Баниска е в много лошо състояние - от храстите и дърветата трудно се 
разминават две превозни средства. Работниците са почистили най-належащите участъци, 
но има още много работа за специализирана техника. 

За всички осъществени мероприятия и проблеми, които са решавали, Кметът на 
Кметство село Помен изказва благодарност на ППК ”Труд”, ”Агролукс 84”, ”Помен 57„ и 
други спонсори и доброволци. 

Проблеми, които стоят за разрешаване и тук не са малко, някои от коита са: 
- Липса на финансови средства за благоустрояване на селото, както и за закупуване 

на нова косачка и храсторез, които се чупят често. 
- Недостиг на работна ръка в отдел „чистота” към кметството. 
- Необходимост от по-често полицейско присъствие.  
- Укрепване на стълбището на кметството, което се руши и пропада в следствие на 

проливните дъждове /при по-силен дъжд, мазето се пълни с вода/, както и ремонтиране на 
фонтана в центъра на селото. 

- Укрепване на моста на входа откъм с. Баниска и свлачището по ул.”Дунав „.. 
- Преасфалтиране на площадката пред магазина на ППК „Труд”. 
- Ремонт на покрива на Дома на специалиста, чакалнята на здравната ни служба, 

почистване на селските чешми, изкопаване на улей за дъждовната вода срещу чешмата в 
местността „Манда гьол”, почистване на улицата под училището от дървета и храсти. 

Кметство село Помен е пример, за това как трябва да се работи и ако всички 
Кметове работят като Кмета на село Помен, то ние няма да имаме никакви проблеми.  

Комисията по „Териториално устройство и строителство, местно самоуправление и 
нормативна уредба” разгледа на свое заседание представената информация и излезе със 
становище тя да бъде приета. 

В разискванията по десета точка участие взеха: 
1. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 
За добрата работа на един Кмет на Кметство може да говори само добрата 

събираемост на данъците, каквато има в село Помен. 
2. Айдън Карамехмедов – Председател на Общинския съвет: 
Аз ще си позволя да взема думата и да допълня – преди около 10 дни със зам.-кмета 

на Общината бяхме на посещение в село Помен и какво ми направи приятно впечатление – 
чуваме шум и глъч в училището, отиваме да видим какво става, влизаме там и какво да 
видим – все едно децата бяха излезли в голямо междучасие, при положение, че това 
училище е закрито през 2009 година. Всичко беше толкова чисто и подредено, все едно 
това училище никога не е било закривано. Продължаваме да вървим през училището и 
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влизаме във физкултурния салон, където се играеше волейбол с публика от млади и по-
възрастни хора между, които беше и Кмета на село Помен. Доколкото разбрах след това – 
това събиране се е извършвало три пъти в седмицата. Нека другите кметове по населените 
места да вземат пример и където има млади хора да бъдат организирани такива 
мероприятия. 

 

Айдън Карамехмедов – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Сетвийе Имамова с вх. № 

393/15.09.2017 г. е явно, моля гласувайте. 
След приключване на разискванията по десета точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от 
Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, във връзка с Решение 
№ 416 по Протокол № 21/22.12.2016 г. и Докладна записка с вх. № 393 от 15.09.2017 г. 
след проведено явно гласуване с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” 
и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 622 

  

1. Приема за сведение Информацията за резултатите от дейността на Кмета на 
Кметство село Помен за периода от 01.09.2016 г. до 31.08.2017г. и проблемите, които стоят 
пред него. 

Приложение: Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село 
Помен за периода от 01.09.2016 г. до 31.08.2017г. и проблемите, които стоят пред него. 
 

Единадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Красимира Русинова с вх. № 396/15.09.2017 г., относно: 

Одобряване на актуализирана средносрочната бюджетна прогноза на Община Две могили 
за периода 2018 – 2020 г. 

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

Средносрочната бюджетна прогноза на Община Две могили за периода 2018 – 2020 
г. е приета от Общински съвет – Две могили с Решение № 488 от Протокол №24/24.03.2017 
г.  

С писмо на Министерство на финансите е стартиран втория етап от бюджетната 
процедура за 2018 г. и актуализация на бюджетната прогноза за 2019 и 2020 година.  

Като цяло рамката не се променя, т.е. приходите не се променят. Измененията са в 
разходите за персонал – разчетени са средства за увеличение на МРЗ, която се променя на 
510 лв. през 2018 г., 560 лв. през 2019 г. и 610 лв. през 2020 г.  

Друга промяна се е извършила в разпределение на сумите за дейност „Чистота”, тъй 
като дейността ще се извършва от общината, а не от общинска фирма „Черни лом”  

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

Разисквания по единадесета точка нямаше. 
 

Айдън Карамехмедов – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Красимира Русинова с вх. № 

396/15.09.2017 г. е явно, моля гласувайте. 
По единадесета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 83, 

ал. 2 от Закона за публичните финанси и чл. 21, ал. 1, т. 12 във връзка с чл. 27, ал. 3 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 10 от 
Правилник № 1 за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии 
и взаимодействието му с общинската администрация, във връзка с разпоредбите на 
чл. 25, ал. 2 на Наредба № 6 за условията и реда за условията и реда за съставяне на 
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бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне 
и приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Две могили и 
Докладна записка с вх. № 396 от 15.09.2017 г. след проведено явно гласуване с 16 
(шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, 
прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 623 

  

1. Одобрява актуализирана средносрочната бюджетна прогноза на Община Две 
могили за периода 2018 – 2020 г., съгласно приложение 1. 
 

Дванадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Красимира Русинова с вх. № 394/15.09.2017 г., относно: 

Отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост в землището на с. Каран 
Върбовка. 

По нея докладва:  
1. Ивайло Пенев – член на Комисията по „Предотвратяване и установяване 

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

Община Две могили е собственик на недвижими имот по Актове за частна 
общинска собственост /по приложен опис/, а именно: имоти, находящи се в землището на 
с. Каран Върбовка, с обща площ от 8,486 дка с начин на трайно ползване “Зеленчукова 
култура”, ІІI категория. Кметът на Общината ни предлага имотите да бъдат отдадени под 
наем за срок от 10 години, имотите са 46 на брой и това са т.нар. бахчи. Становището на 
Комисията по „Предотвратяване и установяване конфликти на интереси, общинска 
собственост, сигурност, екология и други дейности” е предложеният ни проект на решение 
да бъде приет. 

В разискванията по дванадесета точка участие взеха: 
1. Байчо Георгиев – Общински съветник: 

 Имаме ли информация дали тези т.нар. бахчи се обработват от жители на село 
Каран Върбовка? Преди време при мен дойде един човек, който каза, че в момента 
обработва един такъв имот и е хубаво да проверим нещата, за да не стане така да се 
настроят хората. 
 2. Румен Марков – Общински съветник: 
 За всеки един имот има представен Акт за общинска собственост. Дори и някой в 
момента да обработва някой от посочените имоти, то това е неправомерно, това са земи, 
които не са си ги възстановили и са собственост вече на Общината. 
 3. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 
 В комисията по земеделие също разгледахме докладната записка, става въпрос за 46 
броя имоти, от по 100 – 200 кв.м. и по-голямата част от тях в момента не се обработват, 
така че всичко е в реда на нещата. Дори и да се появи някой, който в момента обработва 
някой от имотите, няма никакъв проблем да се яви на търга и да си наеме имота.  

 

Айдън Карамехмедов – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Красимира Русинова с вх. № 

394/15.09.2017 г. е поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 
С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 29.09.2017 година  
 

Относно: Отдаване под наем на имоти – 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 +   
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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 +   
 Общо: 16   

 

След приключване на разискванията по дванадесета точка от дневния ред, 
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 3, 
ал. 2, т. 2 от Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, чл. 8, ал. 1, 
чл. 14, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 20, ал. 1 от Наредба № 7 за реда 
за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост в 
Община Две могили, област Русе и т. 1.2. от Приложение № 3 „Тарифа за началния 
размер на месечния наем за 1дка при предоставяне на земеделски земи от общинския 
поземлен фонд и общински рибарници” от същата наредба и Докладна записка с вх. 
№ 394 от 15.09.2017 г. след проведено поименно гласуване с 16 (шестнадесет) гласа 
„За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 624 

  

1. Дава съгласие да бъдат включени 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 на имоти /по приложен 
списък/, находящи се в землището на с. Каран Върбовка, община Две могили, област Русе, 
ЕКАТТЕ 36364, с обща площ от 8,486 дка с начин на трайно ползване “Зеленчукова 
култура”, категория-ІІI, за срок от 10 (десет) години. 
 2. Имотите, описани в т. 1 /по приложен списък/ да бъдат отдадени под наем след 
провеждане на публичен търг с явно наддаване. 
 3. Началната годишна наемна цена при провеждането на търга да бъде 30.00 лева 
(тридесет лева) на дка, съгласно т. 1.2. от Приложение № 3 „Тарифа 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 придобиване, управление и 
разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост в Община Две могили, област Русе. 

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

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

4. Възлага на Кмета на Общината да предприеме необходимите действия за 
изпълнение на решението. 
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5. В случай, че в срок до 22.12.2020 г. се яви лице, което отговаря на условията, 
посочени в § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ (ДВ, бр. 62 от 2010 г.), земите по чл. 19, ал. 1 
от ЗСПЗЗ, които са предмет на това решение и за които ще бъде сключен договор за 
наем, подлежат на коригиране. 

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

 

Тринадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Красимира Русинова с вх. № 397/15.09.2017 г., относно: 

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

По нея докладва:  
1. Ивайло Пенев – член на Комисията по „Предотвратяване и установяване 

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

Общинската програма за установяване на контрола върху кучешката популация на 
територията на Община Две могили, е приета на основание чл. 40, ал. 1 от Закона за 
защита на животните. В изпълнение на същата, от 2012 г. Общината възлага от части 
дейностите по програмата на лицензирана фирма чрез сключване на договор за услуга, а 
именно: Договор за овладяване популацията на безстопанствените кучета в Община Две 
могили. Изпълнител по договора е Сдружение „ГЕРМАНО-БЪЛГАРСКА ПОМОЩ ЗА 
ЖИВОТНИТЕ” гр. Русе. Договорите се актуализират ежегодно. Предмета на договора 
включва: Залавяне на безстопанствени кучета на територията на Община Две могили; 
Транспортиране на заловените кучета до място, определено за извършване на „обработка”; 
Кастрация, обезпаразитяване, ваксинация срещу бяс, поставяне на трайна маркировка; 
Връщане по места на неагресивни и здрави безстопанствени кучета; Евтаназия на 
неизличимо болни кучета; Издаване на паспорт за всяко куче с отразени всички извършени 
манипулации и въвеждане на информацията за обработените кучета в информационната 
система на Българската агенция по безопасност на храните; Последващ контрол съгласно 
чл. 49 от Закона за защита на животните. 

С цел да се отговори на зачестилите сигнали от граждани за набези от бездомни 
кучета, в последния договор е заложена нова клауза, която дава възможност при нужда 
повторно да бъдат залавяни вече обработени кучета и пускани в други населени места, в 
границите на Община Две могили. Целта е да бъдат разбивани глутниците от бездомни 
кучета, като водачите и агресивните екземпляри да се преместят в райони, отдалечени от 
населението. 
 За последния отчетен период (септември 2016 г. – септември 2017 г.) на 
територията на Община Две могили са заловени и обработени общо 55 бр. бездомни 
кучета. 

С цел разбиване на глутници от бездомни кучета, по искане на Община Две могили, 
общо 12 броя животни са преместени в райони, отдалечени от населените места, 5 броя от 
които са вече обработвани. Това са предимно водачите на глутница и агресивните 
екземпляри.  
 През изтеклия период не са осиновени и евтанизирани бездомни кучета. 

Справка за заловените през месеца безстопанствени кучета и извършените им 
манипулации се изпраща на Общинския ветеринарен лекар към Българска агенцията по 
безопстност на храните. 

От началото на 2013 г. постъпват ежемесечни сведения от регистрираните на 
територията на общината ветеринарни лекари за издадените ветеринарномедицински 
паспорти на регистрираните кучета.  
 Към 15.09.2017 година броя на регистрираните домашни любимци (кучета) на 
територията на Община Две могили в Интегрираната информационна система на БАБХ е 
общо 205 бр. 
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По отношение на регистрацията на домашните кучета е необходимо да се проведе 
разяснителна кампания сред жителите на общината, за ползите от регистрация с 
последваща кастрация на домашните кучета. 
 На територията на Община Две могили има един обект за временно настаняване на 
безстопанствени кучета, намиращ се в базата на бившата общинска фирма „Черни Лом 
2008” ЕООД гр. Две могили. Същият е в много лошо състояние и на практика не може да 
се ползва. Вписан е в Интегрираната информационна система на БАБХ под № 7150-
0834/20.11.2012г. 
 Изразходените средства за изпълнение на програмата за последния отчетен период 
са в размер на 2 587.50 лева. Предвидените средства за 2017 г. са в размер на 3 600.00 лв., 
от които до момента са изразходени 2 092.50 лв. 

През 2017 г. е съставен един предупредителен протокол на физическо лице. 
Общинска администрация е реагирала на три сигнала подадени от телефон 112. Няма 
съставени актове за установени административни нарушения и наказателни постановления 
във връзка с осъществяване и контрол по изискванията посочени в чл. 172, чл. 173 и чл. 
177 от Закона за ветеринарно медицинската дейност. 

Комисията по „Предотвратяване и установяване конфликти на интереси, общинска 
собственост, сигурност, екология и други дейности” 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 Красимира Русинова с вх. № 

397/15.09.2017 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 организация и дейността на 
общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация и Докладна записка с вх. № 397 от 15.09.2017 г. след проведено явно 
гласуване с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 
„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 625 

  

1. Приема Отчет за изпълнение на Общинската програма за установяване на 
контрола върху кучешката популация на територията на Община Две могили, Област Русе 
за 2017 г. 

Приложение: Отчет за изпълнение на Общинската програма за установяване на 
контрола върху кучешката популация на територията на Община Две могили, Област Русе 
за 2017 г. 
 

Четиринадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Красимира Русинова с вх. № 399/18.09.2017 г., относно: 

Предоставяне безвъзмездно за управление на движими вещ - автобус „Исузу Евро 
Тюркоаз” с рег. № Р 7650 РК, 32+1 места и автобус „Исузу Евро Тюркоаз” с рег. № Р 1557 
АК, 32+1 места, за нуждите на СУ “Св. св. Кирил и Методий” – гр. Две могили. 

По нея докладва:  
1. Георги Георгиев – член на Комисията по „Предотвратяване и установяване 

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

Община Две могили е собственик на два ученически автобуса „Исузу Евро 
Тюркоаз”, с рег. № Р 7650 РК, 32+1 места и „Исузу Евро Тюркоаз”, с рег. № Р 1557 АК, 
32+1 места. Автобусите са прехвърлени в собственост на общината от Министерство на 
образованието и науката за превоз на ученици, обучаващи се в общинските и държавните 
училища, намиращи се в границите на община Две могили. Съгласно чл. 32 от Наредба №7 
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за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска 
собственост в община Две могили, област Русе, движимите вещи - частна общинска 
собственост се предоставят безвъзмездно за управление на юридически лица и звена на 
общинска бюджетна издръжка. Предназначението на превозните средства е училищен 
автобус и съгласно договорите от 2009 г., сключени с Министерство на образованието и 
науката следва да се използват единствено за транспорт на ученици от населените места на 
територията на община Две могили до СУ „Св. св. Кирил и Методий” – гр. Две могили, 
което обяснява нуждата от предоставянето им безвъзмездно за управление на училището. 

Становището на Комисията по „Предотвратяване и установяване конфликти на 
интереси, общинска собственост, сигурност, екология и други дейности” е предложеният 
проект на решение да бъде приет. 

В разискванията по четиринадесета точка участие взеха: 
1. Светлана Цветанова – Общински съветник: 
Предоставянето безвъзмездно за управление на автобусите може да утежни 

бюджета на училището. Трябва да се направят много точни разчети дали средствата, които 
се отпускат ще бъдат достатъчни за разходите за гориво, за ремонт и за поддръжка и дали 
няма да се наложи допълнително финансиране от делегирания бюджет на училището. 
Знаете това са разходи за заплати на шофьори, автобусите вече са амортизирани и 
разходите за ремонти ще се увеличават.  

Въпросът ми към г-жа Русинова е ще бъдат ли обезпечени по някакъв начин тези 
допълнителни плащания, за да не се натоварва бюджета на училището. 

2. Красимира Русинова – Зам.-кмет на Общината, За Кмет на Общината, 
съгласно Заповед № 853/11.09.2017 г.: 

Разговаряхме с г-жа Маринова по този въпрос, искахме дори и персонално да се 
срещнем с учителите да направим разяснителна кампания по този въпрос. 

Както знаете това е финансирана от държавата дейност по транспортна схема, която 
до 30.09. се подава към Министерството на финансите за покриване на разходите за 
транспорт на учениците. 

От миналата година с Решение № 920 от 02 ноември МС приема допълваща 
субсидия касаеща точно стопанисването на училищните автобуси от самите училища, 
което дава допълнителни средства в зависимост от броя на местата на автобусите или в 
случая това е в размер на 6 000 лева на автобус или училището ще получи допълваща 
субсидия в размер на 12 000 лева за двата автобуса, които са извън транспортната схема, 
което ще даде възможност да се покрият необходимите разходи. Не виждам място за 
притеснение и смятам, че с нищо няма да се натовари бюджета на училището. 

 

Айдън Карамехмедов – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Красимира Русинова с вх. № 

399/18.09.2017 г. е поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 
С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 29.09.2017 година  
 

Относно: Предоставяне безвъзмездно за управление на движими вещ - автобус 

„Исузу Евро Тюркоаз” с рег. № Р 7650 РК, 32+1 места и автобус „Исузу Евро Тюркоаз” с 

рег. № Р 1557 АК, 32+1 места, за нуждите на СУ “Св. св. Кирил и Методий” – 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  +   
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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 +   
 Общо: 15  1 

 

След приключване на разискванията по четиринадесета 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. 12, ал. 1 от Закона 
за общинската собственост и чл. 32 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. № 399 от 18.09.2017 г. след проведено 
поименно гласуване с 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 1 (един) 
глас „Въздържал се”, прие 
 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 626 

  

1. Предоставя на СУ „Св. св. Кирил и Методий” – гр. Две могили безвъзмездно за 
управление автобус марка „Исузу Евро Тюркоаз”, с рег. № Р 7650 РК, 32+1 места за срок 
от 2 години. Превозното средство да се използва за превоз на ученици, обучаващи се в 
училището. 

2. Предоставя на СУ „Св. св. Кирил и Методий” – гр. Две могили безвъзмездно за 
управление автобус марка „Исузу Евро Тюркоаз”, с рег. № Р 1557 РК, 32+1 места за срок 
от 2 години. Превозното средство да се използва за превоз на ученици, обучаващи се в 
училището. 

3. Възлага на Кмета на Община Две могили да сключи договор с директора на СУ 
„Св. св. Кирил и Методий” – гр. Две могили. 

4. В тридневен срок от сключване на договора, Кметът на Община Две могили да 
представи копие от същия в Общински съвет. 
  

Петнадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Красимира Русинова с вх. № 400/18.09.2017 г., относно: 

Предоставяне безвъзмездно за управление на движима вещ - автобус „Пежо Боксер” с рег. 
№ Р 5594 РХ за нуждите на ДГ “Първи юни” – с. Баниска. 

По нея докладва:  
1. Румен Марков – председател на Комисията по „Предотвратяване и 

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

други дейности”: 

Община Две могили е собственик на автобус „Пежо Боксер”, с рег.№ Р 5594 РХ. 
Автобусът е прехвърлен в собственост на общината от Министерство на образованието и 
науката и се използва за превоз на децата, които посещават ДГ „Първи юни” – с. Баниска и 
филиала й „Детелина”- с. Бъзовец. Съгласно чл. 32 от Наредба № 7 за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в община Две могили, 
област Русе движимите вещи - частна общинска собственост, се предоставят безвъзмездно 
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за управление на юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка. Въпростният 
автобус ще изводва децата от селата Чилнов, Могилино и Помен до Баниска и Бъзовец. 
Беше ни предоставен маршрута на автобуса и аз искам да му обърна едно по-специално 
внимание. Считам, че така направен маршрута не е удачен за децата от село Чилнов.  

Ще зачета транспортната схема на въпросния автобус – автобусът тръгва от Бъзовец 
в 6:55 часа, пристига в село Чилнов в 7:05 часа, след което се връща в село Бъзовец в 7:20 
часа и от там тръгва за селата Помен и Могилино, събира децата от тези села и пристига в 
Баниска в 8:25 часа. 

Първо има един излишен курс Чилнов-Бъзовец, отделно това са малки деца, а не 
ученици, които трябва в 7:05 часа да бъдат на спирката и да чакат автобуса. 

Според нас е по-удачно автобусът да си тръгне през Могилино, Помен да ги закара 
в Баниска и на връщане да мине през Чилнов и да се прибере в Бъзовец. Разбрахме, че 
транспортната схема се прави от Директорката на ДГ, но нека се огледат нещата и се вземе 
най-правилното решение. 

В разискванията по петнадесета точка участие взеха: 
1. Красимира Русинова – Зам.-кмет на Общината, За Кмет на Общината, 

съгласно Заповед № 853/11.09.2017 г.: 
Това е съгласувано със самите родители на децата, които работят извън населените 

места. 
 

Айдън Карамехмедов – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Красимира Русинова с вх. № 

400/18.09.2017 г. е поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 
С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 29.09.2017 година  
 

Относно: Предоставяне безвъзмездно за управление на движима вещ - автобус 

„Пежо Боксер” с рег. № Р 5594 РХ за нуждите на ДГ “Първи юни” – 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 +   
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 +   
 Общо: 14  2 

 

След приключване на разискванията 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 дейността на Общинския съвет, неговите 
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комисии и взаимодействието му с общинската администрация, чл. 12, ал. 1 от Закона 
за общинската собственост и чл. 32 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. № 400 от 18.09.2017 г. след проведено 
поименно гласуване с 14 (четиринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 2 (два) 
гласа „Въздържал се”, прие 
 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 627 

  

1. Предоставя на ДГ „Първи юни” – с. Баниска безвъзмездно за управление автобус 
марка „Пежо Боксер”, с рег. № Р 5594 РХ за срок от 2 години. Превозното средство да се 
използва за превоз на деца, посещаващи детската градина и нейният филиал. 

2. Възлага на Кмета на Община Две могили да сключи договор с директора на ДГ 
„Първи юни” – с. Баниска. 

3. В тридневен срок от сключване на договора, Кмета на Община Две могили да 
представи копие от същия в Общински съвет. 

 

Шестнадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Красимира Русинова с вх. № 401/18.09.2017 г., относно: 

Продажба на движима вещ – общинска собственост. 
По нея докладва:  
1. Мехмед Мехмедов – секретар на Комисията по „Предотвратяване и 

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

други дейности”: 

Община Две могили е собственик на дълготраен материален актив – автогрейдер, 
марка ДЗ – 31 – 1, с рег. № Р 05531, рама № 647162. Същият е в движение и може да се 
ползва по предназначение. Специализираната машина е преминала технически преглед, 
съгласно знак за технически преглед на ЗГТ. 
 Осветителната система е в добро състояние, ходовата част и спирателна система не 
са в добро техническо състояние. Автогрейдерът е с хидравлична система, която подлежи 
на основен ремонт. Греблото е с товаровместимост около 500 кг., със силна корозия, има 
наличие на корозия по металните елементи, гумите са износени. 
 Експертната оценка на дълготрайния материален актив – автогрейдер е 7 198 лева 
без ДДС, съгласно доклада на експертния оценител от 14.09.2017 г. или 8 637.60 лева с 
ДДС. Кметът на Общината предлага грейдера да бъде продаден за сумата от 8 760 лева, но 
Комисията по „Предотвратяване и установяване конфликти на интереси, общинска 
собственост, сигурност, екология и други дейности” предлага той да бъде продаден за 
сумата от 9 000 лева с ДДС. 

В разискванията по шестнадесета точка участие взеха: 
1. Галя Додева – Общински съветник: 
Колегата пропусна да отбележи, че имахме разногласия в комисията по тази 

докладна записка по отношение на увеличаване на цената, а именно: 3 бяхме „За” и 2 
„Против”. 

2. Николай Христов – Общински съветник: 
Преди малко разгледахме докладна записка, относно информация за състоянието, 

обезпечеността от индивидуални средства за защита и готовността на Постоянната 
комисия за защита на населението от бедствия, аварии и катастрофи в община Две могили, 
в която пишеше, че Общината не разполага със собствена техника, а сега продаваме 
грейдера. 

 

Айдън Карамехмедов – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Красимира Русинова с вх. № 

401/18.09.2017 г. е поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 
С П И С Ъ К 
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на 

общинските съветници, гласували поименно на 29.09.2017 година  
 

Относно: Продажба на движима вещ – общинска собственост. 
№ 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 +   
 Общо: 12 3 1 

 

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 самооправление 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 общинска администрация, чл. 35, ал. 1 от 
Закона за общинската собственост, чл. 36, ал. 1, т. 1, ал. 2, чл. 51, т. 2 от Наредба № 7 
за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска 
собственост в Община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 401 от 
18.09.2017 г. след проведено поименно гласуване с 12 (дванадесет) гласа „За”, 3 (три) 
гласа „Против” и 1 (един) глас „Въздържал се”, прие 
 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 628 

  

1. Дава съгласие за продажба на автогрейдер, марка ДЗ-31-1, с рег. № Р 05531 и 
рама № 647162, след провеждане на публичен търг за продажба с явно наддаване. 

2. Определя начална продажна цена 7 300.00 лв. (седем хиляди и триста лева) без 
ДДС или 8 760.00 лв (осем хиляди седемстотин и шестдесет лева) с ДДС при експертна 
оценка 7 198.00 лв.( седем хиляди сто деветдесет и осем лева) без ДДС или 8 637.60 лв. 
(осем хиляди шестотин тридесет и седем лева и шестдесет стотинки) с ДДС, съгласно 
доклада на експертния оценител от 14.09.2017 г. 

3. Стъпка на наддаване – 10 % (десет процента) от началната цена. 
4. Възлага на Кмета на Общината да предприеме необходимите действия за 

провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на описаната в т. 1 движима 
вещ. 

5. В тридневен срок от подписването на договора за продажба, кмета на общината 
да представи копие от същия в Общински съвет. 

 

Седемнадесета точка от дневния ред: 
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Докладна записка от Красимира Русинова с вх. № 405/21.09.2017 г., относно: 
Продажба на имот – частна общинска собственост. 

По нея докладва:  
1. Галя Додева – член на Комисията по „Предотвратяване и установяване 

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

Става въпрос за продажбата на имот в землището на село Чилнов, представляващ 
„Детска градина”, със застроена площ 170 кв. м.; 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 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. 

Разисквания по седемнадесета точка нямаше. 
 

Айдън Карамехмедов – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Красимира Русинова с вх. № 

405/21.09.2017 г. е явно, моля гласувайте. 
 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 29.09.2017 година  
 

Относно: Продажба на имот – частна общинска собственост. 

№ 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   + 
 Общо: 11  5 

 

След приключване на разискванията по седемнадесета 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. № 405 от 
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21.09.2017 г. след проведено поименно гласуване с 11 (единадесет) гласа „За”, 0 (нула) 
гласа „Против” и 5 (пет) гласа „Въздържал се”, прие 
 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 629 

  

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. 

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. 

 

Осемнадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 402/19.09.2017 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Мюлян Севдалиева Мюмюнова, живееща в 
село Батишница за раждане на първо дете – Арда Серкан Феимов. 

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

Комисията по „Здравеопазване и социални дейности” разгледа на свое заседание 
заявлението за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на първо дете на 
Мюлян Севдалиева Мюмюнова. 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 Мюмюнова и излезе със становище да и бъде отпусната еднократна финансова помощ 
за раждане на първо дете в размер на 200 лева. 

Разисквания по осемнадесета точка нямаше. 
 

Айдън Карамехмедов – Председател на Общинския съвет: 
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Колеги, гласуването по Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 
402/19.09.2017 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. 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 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) 
гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 630   

1. Отпуска на Мюлян Севдалиева Мюмюнова, живееща в село Батишница, община 
Две могили, област Русе, на улица „Витоша” № 1 еднократна финансова помощ в размер 
на 200 (двеста) лева, за раждане на първо дете – Арда Серкан Феимов, роден на 19.08.2017 
г. 

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

 

Деветнадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 404/19.09.2017 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Нурдин Севдалинов Асенов, живеещ в село 
Бъзовец, на улица „Васил Друмев” № 31. 

По нея докладва:  
1. Христина Ефтимовав – член на Комисията по „Здравеопазване и социални 

дейности”: 

В Общинския съвет е постъпила молба от Нурдин Севдалинов Асенов, живеещ в 
село Бъзовец за отпускане на еднократна финансова помощ. В нея той твърди, че вечерта 
на 03.09.2017 г. срещу 04.09.2017 г. се е разразил ураган, в следствие на който е паднало 
орехово дърво, намиращо се пред къщата. Падналото дърво е нанесло материални щети на 
къщата, някои от които са: около 150 счупени цигли; 15 капака; 4 греди; 10 тачки; 
окривени ламарини и улуци; счупени прозорци и други. Тук е хубаво, към тази молба да се 
направи по-обстоен оглед от комисията, която е констатирала щетите, да се види, дали има 
и други пострадали и тогава да се взема решение. 

На този етап Комисията по „Здравеопазване и социални дейности” отказва 
помощта. 

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

Комисията по „Бюджет и финанси” също разгледа на свое заседание молбата и 
приемаме аргументите на четвърта комисия. Но в този случай тук има конкретна молба и в 
информацията, която разгледахме за състоянието, обезпечеността от индивидуални 
средства за защита и готовността на Постоянната комисия за защита на населението от 
бедствия, аварии и катастрофи в община Две могили е записано, че в действителност има 
нанесени щети върху този имот. Собственикът на имота е засегнат и напълно отговаря на 
изискванията на наредба 10, затова аз предлагам да отпуснем 100 лева и ако има и други 
засегнати, нека си пуснат молби и тогава ще се извърши нужната проверка и за тях. 

Разисквания по деветнадесета точка нямаше. 
 

Айдън Карамехмедов – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, по тази докладна записка има направени две предложения, това на 

Комисията по „Бюджет и финанси” да бъде отказана помощта и предложението направено 
от Общинския съветник Мехмед Чолаков, а именно: да бъде отпусната еднократна помощ 
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в размер на 100 лева. Ще подложа на гласуване предложението на колегата Мехмед 
Чолаков, да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 100 лева. 

Който е съгласен да бъде отпусната еднократна финансова помощ на Нурдин 
Севдалинов Асенов, живеещ в село Бъзовец, на улица „Васил Друмев” № 31 в размер на 
100 лева, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
С 9 (девет) гласа „За”, 3 (три) гласа „Против” и 4 (четири) гласа „Въздържал се”, 

предложението се приема. 
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 9 (девет) гласа „За”, 3 
(три) гласа „Против” и 4 (четири) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 631   

1. Отпуска на Нурдин Севдалинов Асенов, живеещ в село Бъзовец, на улица „Васил 
Друмев” № 31 еднократна финансова помощ в размер на 100 (сто) лева. 
 2. Задължава го да представи в Общинския съвет оправдателни документи, от които 
да е видно, как е изразходвал отпуснатите му средства. В случай, че не представи такива, 
следва да ги възстанови. 

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

Двадесета точка от дневния ред: 
Изказвания, питания, становища и предложения от граждани. 

 1. Байчо Георгиев – Общински съветник: 
 Преди два месеца входирах писмено питане до Кмета на Общината, отнасящо се за 
медицинските сестри и по-точно за увеличаване на техните заплати от 520 на 550 лева. 
Тогава Кметът на Общината заяви, че заплатите ще бъдат увеличени от 01.09.2017 г. В 
тази връзка е и моето питане – увеличени ли са заплатите на трите медицински сестри? 

2. Красимира Русинова – Зам.-кмет на Общината, За Кмет на Общината, 
съгласно Заповед № 853/11.09.2017 г.: 
 Считано от 01.09.2017 г. на медицинските сестри е увеличена работната заплата на 
550 лева. 

3. Николай Христов – Общински съветник: 
 Въпросът ми е към Кмета на Общината – Общината реализира проект с местния 
бюджет в обекта при Стопанския двор, не знам дали е завършен и всичко е предадено, но 
констатациите, които аз направих минавайки по пътя са, че това което е копано за 
полагане на тръбите вече се е улегнало. Кой контролира всичко това, има ли гаранционен 
срок, прави ли се нещо? Може да ми се отговори на следващото заседание на Общинския 
съвет. 

4. Красимира Русинова – Зам.-кмет на Общината, За Кмет на Общината, 
съгласно Заповед № 853/11.09.2017 г.: 
 Държавно – приемателната комисия за поставяне на водопровода беше на 
12.09.2017 г. в присъствието на представители на ВиК, на РДНСК, на пожарна 
безопасност. Протоколът е подписан без възражение на нито една от страните, че е приет 
обекта, имаме Акт 16 за въвеждане в експлоатация, така че всичко е в рамките на 
нормалното. Това, което Вие сте констатирали – ще направим проверка на място. Ако има 
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нещо, което е в гаранционните срокове ще се обърнем към изпълнителя да предприеме 
действия по отстраняването му. 

5. Йордан Йорданов – Ст. треньор на ФК „Две могили”: 
 От няколко години се занимавам с обществения футбол в Две могили. Избрах тук 
пред всички Вас да говоря, защото нещата не се получават, въпреки нашите усилия. 
Миналата седмица в последния момент спасихме чрез частно дарение поемането на 
съдийските разноски за мачовете на деца и мъже, поради финансовата ситуация в 
Общината. Тъй като в Общината пари няма, направихме едни писма, които ги разнасяхме 
по кооперации, фирми с молба да ни помогнат. Нужните средства за завършване на сезона 
са близо 8 000 лева, изчислени от финансовия контрольор на Общината. 
 Искам да кажа, че миналата седмица някак си спасихме положението, но 
следващата може и да не го спасим и ще се наложи най-вероятно да приключим. 
 Разполагаме с три отбора – детски, младша възраст и мъже. 
 Тази година на заседание на Общинския съвет сте гласували 10 000 лева бюджет, 
който е крайно недостатъчен за завършване на футболната година. 
 Не съм съгласен да чакаме на подаяния, защото доколкото разбрах за 10 дни никой 
още нищо не е превел по сметка. Така или иначе където сме ходили никой не ни е изгонил, 
но все пак на тях им трябва време да реагират, но това не може да продължава. 
 От картотекираните футболисти имаме 50 момчета, това са момчета, които са 
жители на Община Две могили, нямаме нито един, който не е от Общината. 
 В предишния отбор играха русенци и от бюджет от 40-50 000 лева смъкнахме на 
10 000 лева и сега играят само двемогилски деца. Оказва се, че и тези 10 000 лева са 
недостатъчни и дори и с тях има някакъв проблем за превеждане и сме на крачка от 
спиране на футбола. 
 Миналата седмица разговарях с г-жа Русинова точно за този мач и поради липса на 
на Кмета ли, не знам, положението е много сериозно и е въпрос на една-две седмици да 
приключим. Много трудно се работи по този начин. 
 Дошъл съм при Вас, защото Вие като избраници на народа ако можете помогнете, 
разполагаме с още около 1-2 седмици. Лично аз съм на косъм да се откажа, моного трудно 
се работи, когато дойда все няма пари. 
 Това са 50 деца с по двама родители – 100 човека, които са данъкоплатци, играем 
добре, постигаме добри резултати, ако смятате, че можете да помогнете – помогнете. За 
разлика от грейдера, който е счупен и му трябват спирачки на нас ни трябва само бензин. 

6. Христина Ефтимова – Общински съветник: 
Колеги, наистина, че в предизборните си кампании всеки от кандидатите 

коментираше как футбола в Две могили трябва да остане с местни деца. Въпросът е много 
правилно поставен и нека за 2018 г. заложим 20 000 лева за футбола, а сега предлагам 
всеки един от нас да задели една част от заплатата си, за да можем да спасим положението. 

7. Николай Христов – Общински съветник: 
 Това е много сериозен проблем, говорим за детския футбол. Тези 10 000 лева, които 
са били гласувани са били по предложение на Кмета на Общината, не на Общинските 
съветници. Никой от нас не е предложил да се намали бюджета, нека сега променим 
бюджета и да отпуснем още 10 000 лева, за да могат да си завършат сезона децата. 

8. Красимира Русинова – Зам.-кмет на Общината, За Кмет на Общината, 
съгласно Заповед № 853/11.09.2017 г.: 
 Относно изпълнението на бюджета няма разминаване – това, което е гласувано е 
изпълнено. Помолих финансовия контрольор да направи разбивка на това, което е 
необходимо до края на сезона, за да могат да се търсят източници на финансиране за 
оставащото време, тъй като миналата седмица получихме официално писмо от Централно 
управление на НАП, относно искането ни да се възползваме от чл. 84, ал. 3 на ЗДБ за 
корекцията по трансграничното сътрудничество, което не е уважено и не попада в 
хипотезата за опрощаването или направата на такива стъпки 80 % да бъде намалена. От 
тази гледна точка вече имаме изпълнителен лист, с който ние трябва до края на 2018 
година да върнем сумата от 186 000 лева. 
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 Всеки един допълнителен разход, трябва да Ви е ясно, че ние в действителност 
парите ги нямаме, затова поисках точната сума, която е необходима за завършване на 
футболния сезон и аз поемам като ангажимент да се търсят източници, защото наистина 
спорта е важен и енергията на децата трябва да бъде насочена в тази посока. Приемам 
всичко това като кауза, за да може да се запази спорта в Община Две могили. 
  

Айдън Карамехмедов – Председател на Общинския съвет: 
Поради изчерпване на дневния ред, закривам тридесетото заседание на VІI – ми 

Общински съвет в Община Две могили.  
 

Забележка: Списъците с резултатите от проведеното поименно гласуване по точки 
5, 7, 8, 12, 14, 15, 16 и 17 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 04.10.2017 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) 


