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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 
 

№ 31 
 

Днес, 27 октомври 2017 година, в 9.00 часа, в конферентната зала на Община Две 
могили, започна тридесет и първото редовно заседание на VІI – мия Общински съвет – Две 
могили. 

 

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

съветника, присъстват 15 (петнадесет). 
Отсъстват: 1. Стефан Димитров Стефанов – в болничен. 
2. Байчо Петров Георгиев – подадено уведомително писмо. 

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

В работата му ще вземат участие: Божидар Борисов – Кмет на Общината; 
Красимира Русинова – Зам.-кмет на Общината; 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, в деловодството на Общинския съвет постъпиха две докладни 
записки, които с оглед характера си, предлагам да бъдат разгледани извънредно днес, а 
именно:  

1. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 434/26.10.2017 г., относно: 
Удостояване със званието „Почетен гражданин на град Две могили и общината” г-н Енчо 
Петров Стоянов. 

2. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 437/27.10.2017 г., относно: 
Заместване в дълг на „Черни Лом 2008” ЕООД – в ликвидация. 

Предлагам те да станат т. 10 и т. 11, а т. 10 да стане съответно т. 12 от проекта ни за 
дневен ред. 

 

Имате ли Вие други предложения за изменение или допълнение на дневния ред? 
1. Румен Марков – Общински съветник: 
Виждаме, че има нови две докладни записки, които са постъпили след срока по чл. 

56 от нашия правилник. Съгласно чл. 57 от нашия правилник се дава възможност на Кмета 
на Общината или общински съветник да предлагат за включване на неотложни въпроси в 
дневния ред след срока по чл. 56, ал. 1. В чл. 57, ал. 2 са описании много точно при кои 
случаи може да се внесе за разглеждане извънредна докладна записка, а това са: 

1. настъпването на непридвидими обстоятелства - природни бедствия, промишлени 
аварии със значителни щети, обществени, социални проблеми, които изискват спешно 
вземане на решение; 

2. спазването на законосъобразен срок, който не позволява прилагането на 
установената процедура. 

3. кандидатстването с проекти по различни програми. 
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Докладна записка с вх. № 434 не виждам на коя от точките по ал. 2 отговаря. 
Ще Ви зачета и чл. 67, ал. 1 от нашата Наредба № 8, който гласи: „Удостояване със 

званието „Почетен гражданин на град Две могили и общината” се извършва на официална 
церемония, която се провежда на тържествена сесия на общинския съвет в навечерието на 
Празника на община Две могили.” 

Аз като Председател на групата Общински съветници от КП „Единни за Община 
Две могили” заявявам, че нашата група, поради тази причина няма да подкрепи тази 
докладна записка.  

Айдън Карамехмедов – Председател на Общинския съвет:  
Колеги, ще подложа на гласуване по отделно двете докладни записки дали да влязат 

в дневния ред. 
Който е съгласен Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 434/26.10.2017 г., 

относно: Удостояване със званието „Почетен гражданин на град Две могили и общината” 
г-н Енчо Петров Стоянов да бъде включена в дневния ред на настоящото редовно 
заседание, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
С 12 (дванадесет) гласа „За”, 2 (два) гласа „Против” и 1 (един) глас „Въздържали 

се”, предложението се приема. 
 

Който е съгласен Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 437/27.10.2017 г., 
относно: Заместване в дълг на „Черни Лом 2008” ЕООД – в ликвидация да бъде включена 
в дневния ред на настоящото редовно заседание, моля да гласува с вдигане на ръка. 

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

се”, предложението се приема. 
 
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. 
 

При последвалото гласуване, Общинският съвет с 13 (тринадесет) гласа „За”, 0 
(нула) гласа „Против” и 2 (два) гласа „Въздържали се” прие следния  
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
 

1. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 379/01.09.2017 г., относно: 
Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услугите предоставяни на физически и 
юридически лица на територията на община Две могили, област Русе. 

Докладва: Георги Георгиев – секретар на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

2. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 417/13.10.2017 г., относно: 
Поемане на краткосрочен общински дълг, под формата на краткосрочен заем – овърдрафт. 

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

3. Докладна записка от Цветелина Йорданова с вх. № 418/13.10.2017 г., относно: 
Информация за дейността на „Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с 
умствена изостаналост” в град Две могили за 2016 г. 

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

социални дейности”. 

4. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 420/16.10.2017 г., относно: 
Информация за готовността за почистване на Общинска пътна мрежа на община Две 
могили за зимен експлоатационен сезон 2017/2018 г. 
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Докладва: Румен Марков – председател на Комисията по „Предотвратяване и 

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

други дейности”. 

5. Докладна записка от Йордан Йорданов с вх. № 421/16.10.2017 г., относно: 
Информация за дейността на Кмета на Кметство село Острица за периода 01.10.2016 г. до 
30.09.2017 г. и проблемите, които стоят пред него. 

Докладва: Димитър Димитров – член на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 
6. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 423/17.10.2017 г., относно: 

Информация за извършените промени по бюджета на Община Две могили по реда на чл. 
125, ал. 1 и чл.112, ал. 5 от Закона за публичните финанси и чл. 40, ал. 1 от Наредба № 6 за 
условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за 
следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на 
Община Две могили, област Русе за третото тримесечие на 2017 година. 

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

финанси”. 

7. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 425/18.10.2017 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Севим Рамаданова Хасанова за раждане на 
второ дете – Беркай Хасанов Идиризов. 

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

социални дейности”. 

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

8. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 426/18.10.2017 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Емел Еминова Етемова за раждане на второ 
дете – Аксел Мехмедов Ахмедов. 

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

дейности”. 

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

9. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 427/19.10.2017 г., относно: 
Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост. 

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

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

други дейности”. 

10. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 434/26.10.2017 г., относно: 
Удостояване със званието „Почетен гражданин на град Две могили и общината” г-н Енчо 
Петров Стоянов. 

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

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

11. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 437/27.10.2017 г., относно: 
Заместване в дълг на „Черни Лом 2008” ЕООД – в ликвидация. 

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

12. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 416/12.10.2017 г., 
относно: Изтичане срока по чл. 9, ал. 2 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. 

Докладва: Галя Додева – председател на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

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

Първа точка от дневния ред: 
Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 379/01.09.2017 г., относно: 

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услугите предоставяни на физически и 
юридически лица на територията на община Две могили, област Русе. 

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

Комисията разгледа на свое заседание настоящата докладна записка, която е във 
връзка с постъпило писмо от Окръжна прокуратура – Русе, с което прави Протест срещу 
разпоредбата на чл. 16, ал. 5 от Наредба № 5 за определянето и администрирането на 
местните такси и цени на услугите предоставяни на физически и юридически лица на 
територията на община Две могили, област Русе. Това налага и нейното изменение в чл. 
16, ал.5, който се изменя така: „За имот - държавна или общинска собственост, данъчно 
задължено е лицето, на което имотът е предоставен за управление.” 

Становището на комисията по „Териториално устройство и строителство, местно 
самоуправление и нормативна уредба” е предложеният ни проект на решение да бъде 
приет. 

Разисквания по първа точка нямаше. 
 

Айдън Карамехмедов – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, преминаваме в режим на гласуване наредбата. Предлагам да я гласуваме 

анблок, така че който е съгласен с предложението, моля да гласува с вдигане на ръка. 
Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
С 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се”, предложенията се приемат. 
 

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

379/01.09.2017 г. е поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 
 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 27.10.2017 година  
 

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите предоставяни 

на физически и юридически лица на територията на община Две могили, област Русе. 
 

№ ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ Г Л А С У В А Л 
„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ” 
1. Айдън Сабриев Карамехмедов +   
2. Байчо Петров Георгиев отсъства   
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: 15   
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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 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. № 379 от 01.09.2017 г. 
след проведено поименно гласуване с 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа 
„Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 632   

1. Приема Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите предоставяни на 
физически и юридически лица на територията на община Две могили, област Русе: 

§ 1. Чл. 16, ал.5 се изменя така: 
„За имот - държавна или общинска собственост, данъчно задължено е лицето, на 

което имотът е предоставен за управление.” 

§2. Заключителна разпоредба 
Разпоредбите на § 1 от 01.10.2017 г.  
 

Втора точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 417/13.10.2017 г., относно: 

Поемане на краткосрочен общински дълг, под формата на краткосрочен заем – овърдрафт. 
По нея докладва:  
1. Мехмед Чолаков – член на Комисията по „Бюджет и финанси”: 

Общината има сключени няколко договора за безвъзмездна финансова помощ по 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Съгласно условията на 
договорите е необходимо Общината да удостовери извършването на разходите по 
проектите пред Управляващия орган и едва тогава те се възстановяват. Последните 20 % 
от финансирането на проекта се възстановяват след окончателното приключване и 
отчитанe на същия. Към настоящия момент Община Две могили работи по Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси”, „Независим живот”, „Звено за социални 
услуги в Община Две могили”, „Осигуряване на топъл обяд”, “Обучение и заетост на 
млади хора”. 

Общото финансиране с бюджетни средства на проектите към края на м. октомври 
ще достигне 111 987 лева. 

Тези средства не са планирани по бюджета на общината за 2017 г., тъй като ако се 
спазват сроковете по договорите за възстановяване на средствата по проектите, то те е 
трябвало да бъдат възстановени до края на 2017 г. Натрупаният опит досега показва, че 
това няма да се случи. 

С размера на предоставените временни безлихвени заеми се намалява бюджета и 
води до изключително затруднение за изпълнение на финансовите ангажименти на 
Община Две могили. Във връзка с нормалното функциониране и финансово обезпечаване 
работата на общината, за финансиране на местни дейности, предоставяне на публични 
услуги и извършване на необходимите разплащания, са необходими средства за покриване 
на временния недостиг на собствени средства. 

Поради всичко това Кметът на Общината ни предлага да поемем краткосрочен дълг 
под формата на овърдрафт в размер на 100 000 лева, предназначен за преодоляване на 
временните финансови затруднения по бюджета на Община Две могили за 2017 г. Това ще 
помогне да се намали размера на просрочените задължения и да се изпълнят финансовите 
ангажименти по разходната част на бюджета без значителни неблагоприятни последици за 
гражданите на общината. 

Овъдрафта е заем, който се прикрепя към разплащателната сметка на Общината и 
лихвите се плащат само за периода и за сумата, която се ползва. Според комисията би било 
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редно овърдрафта да бъде към ОББ – банката, с която работи Общината, но в  
предложението е записано, че Общински съвет възлага на Кмета на Община Две могили да 
проведе избор на кредитна институция по реда на Процедурата за избор на финансова или 
кредитна институция или финансов посредник, приета с Решение № 564 по Протокол № 28 
от 28.07.2017 г. на Общински съвет Две могили. 

В разискванията по втора точка от дневния ред участие взеха: 
1. Николай Христов – Общински съветник: 
На заседанието на първа комисия обсъдихме въпроса, средствата, които ще се 

отпуснат да бъдат използвани само за описаните в докладната записка проекти, а не както 
е записано в решението – „…за оборотни средства при временен недостиг на средства, 
необходими за разплащания, свързани с дейността на Община Две могили.” 

Предлагам в решението да се запише, че средствата ще бъдат използвани за 
финансиране с бюджетни средства на проектите описани в докладната записка. 

Айдън Карамехмедов – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, тъй като по тази точка имаме две предложения, преди да преминем в режим 

на поименно гласуване ще подложа на гласуване само тези предложения по реда на 
тяхното постъпване. 

 

Който е съгласен с предложението, така както е по докладната записка, а именно: 
„Общински съвет дава съгласие за поемане на краткосрочен общински дълг, под формата 
на краткосрочен заем – овърдрафт, за оборотни средства при временен недостиг на 
средства, необходими за разплащания, свързани с дейността на Община Две могили …”, 
моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
С 12 (дванадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 3 (три) гласа „Въздържали 

се”, предложението се приема. 
В такъв случай, г-н Христов, няма да подлагам Вашето предложение на гласуване. 
Айдън Карамехмедов – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 

417/13.10.2017 г. е поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 
 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 27.10.2017 година  
 

Относно: Поемане на краткосрочен общински дълг, под формата на краткосрочен заем – 

овърдрафт. 

№ ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ Г Л А С У В А Л 
„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 

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

 

След приключване на разискванията по втора точка от дневния ред, 
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 3, ал. 2, т. 4 от 
Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация и Процедурата за 
избор на финансова или кредитна институция или финансов посредник, чл. 3, т.2, чл. 
5, ал. 1, т. 5, чл. 13 и чл. 17 от Закона за общинския дълг и Докладна записка с вх. № 
417 от 13.10.2017 г. след проведено поименно гласуване с 11 (единадесет) гласа „За”, 0 
(нула) гласа „Против” и 4 (четири) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 633   

1. Общински съвет - Две могили дава съгласие за поемане на краткосрочен 
общински дълг, под формата на краткосрочен заем – овърдрафт, за оборотни средства при 
временен недостиг на средства, необходими за разплащания, свързани с дейността на 
Община Две могили при следните параметри: 
 1.1. Максимален размер на дълга, изразен чрез номиналната му стойност – 100 000 
/Сто хиляди лева/. 
 1.2. Валута на дълга – лева; 
 1.3. Вид на дълга – краткосрочен кредит; 
 1.4. Начин на обезпечаване – собствени бюджетни средства и обща изравнителна 
субсидия не повече от 120 % от размера на кредита; 

1.5. Срок на кредита – до 12 /дванадесет/ месеца от подписване на договора за 
кредит; 

1.6. Начин на усвояване – многократно в рамките на срока на договора за кредит; 
1.7. Условия за плащане на лихвата – ежемесечно; 

 1.8. Условия на погасяване – в режим на овърдрафт с еднократно погасяване на 
падежа; 
 1.9. Максимален лихвен процент – фиксиран лихвен процент – не повече от 3,5 на 
годишна база; 
 1.10. Наказателен лихвен процент – без такъв; 

1.11. Еднократна такса за обработка и управление на кредита до 0,5% върху сумата 
по кредита преди първото усвояване на средства от него. 

2. Възлага на Кмета на Община Две могили да проведе избор на кредитна 
институция по реда на Процедурата за избор на финансова или кредитна институция или 
финансов посредник, приета с Решение № 564 по Протокол № 28 от 28.07.2017 г. на 
Общински съвет Две могили. 

3. Възлага и делегира права на Кмета на Община Две могили след избора на 
кредитна институция да подпише договор за кредит и договор за залог, както и да извърши 
всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението 
по т. 1. 

 

Трета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Цветелина Йорданова с вх. № 418/13.10.2017 г., относно: 

Информация за дейността на „Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с 
умствена изостаналост” в град Две могили за 2016 г. 

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

дейности”: 
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Комисията по „Здравеопазване и социални дейности” разгледа на свое заседание 
представената ни информация за дейността на „Център за настаняване от семеен тип за 
възрастни хора с умствена изостаналост” в град Две могили за 2016 г. 

Към 31.12.2016 год. броя на потребителите на социалната услуга в ЦНСТВХУИ гр. 
Две могили е 15 лица. През изминалата 2016 год. няма преместени, напуснали и починали 
потребители. Екипа, който полага грижи за лицата е мед. сестра, трудотерапевт,  социални 
работници и санитари. 

Предоставянето на СУ следва да отговаря на определени критерии и стандарти, 
които покриват основните области, свързани с основните жизнени потребности на всеки 
човек – достатъчно храна, подслон и достъпна среда на живот, здраве и възможности за 
личностно развитие и социализация чрез достъп до информация, образование и социални 
контакти в свободното време. 

Съгласно утвърдените стандарти и критерии за работа и предоставяне на 
качествени Социални услуги практиката в ЦНСТВХУИ е да се изготвят индивидуални 
планове за здравни грижи, всички лица имат осигурен личен лекар и стоматолог, 
специализирана консултация и болнична помощ при нужда. Ежегодно се извършват 
профилактични прегледи при невролог, психиатър и гинеколог. В СУ се поддържа 
медицински кабинет с добре зареден спешен шкаф. 

На всеки потребител е направено досие според „Указания по водене на 
документацията в специализираните институции и социални услуги в общността /за 
лица/”. Тези досиета съдържат освен задължителните реквизити за ползване на СУ и 
индивидуален план, който се изготвя на 6 месеца и план за здравни грижи. В 
индивидуалните планове се отбелязва в каква насока да се работи и специфичните 
индивидуални потребности на всеки потребител. Тези досиета се водят и съхраняват от 
социалните работници. Медицинската сестра съхранява и актуализира здравните досиета, 
в които се съдържа документи относно здравословното състояние на всеки един 
потребител. 

Услугата е финансирана изцяло от държавата, но тъй като средствата са крайно 
недостатъчни се налага и дофинансиране от страна на Общината. 

Психичното състояние на потребителите и склонността им към агресия е причина за 
недоброто състояние на сградата, липсва уютния бит. В помещенията не е извършван 
ремонт от разкриването на услугата и не е подменяно обзавеждането, което е в лошо 
състояние. През 2016 г. е извършен ремонт на пода във всекидневната и в една от 
женските спални със средства на дарители. От това става ясно, че качеството на критерия 
за осигуряване на условия, необходими за обслужване на лицата е занижен, помещенията 
спешно се нуждаят от основен ремонт и ново обзавеждане. Въпреки това екипът полага 
грижи и старание, за да се поддържа много добра хигиена в помещенията. 

Становището на комисията по „Здравеопазване и социални дейности” е 
представената ни информация да бъде приета. 

Разисквания по трета точка нямаше. 
Айдън Карамехмедов – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Цветелина Йорданова с вх. № 

418/13.10.2017 г. е явно, моля гласувайте. 
 

По трета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 
23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация и Докладна записка с вх. № 418 от 13.10.2017 г. след проведено явно 
гласуване с 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 
„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 634   
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1. Приема Информация за дейността на „Център за настаняване от семеен тип за 
възрастни хора с умствена изостаналост” за 2016 г. 

Приложение: Информация за дейността на „Център за настаняване от семеен тип 
за възрастни хора с умствена изостаналост” за 2016 г. 

 

Четвърта точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 420/16.10.2017 г., относно: 

Информация за готовността за почистване на Общинска пътна мрежа на община Две 
могили за зимен експлоатационен сезон 2017/2018 г. 

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

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

други дейности”: 

Комисията по „Предотвратяване и установяване конфликти на интереси, общинска 
собственост, сигурност, екология и други дейности” разгледа на свое заседание 
настоящата информация за готовността за почистване на Общинска пътна мрежа на 
община Две могили за зимен експлоатационен сезон 2017/2018 г., която е разработена 
изключително подробно и аз ще се опитам максимално добре да Ви запозная с нея. 

Във връзка с чл. 65 от Закона за защита при бедствия, с цел създаване на 
организация за предприемане на превантивни мерки за намаляване на последствията за 
населението, осигуряване нормалното функциониране на инфраструктурата, снабдяването, 
услугите и почистване на снежната покривка по пътната мрежа през зимен сезон 2017-
2018 г., и в изпълнение на Заповед № 1-95-00-663/05.10.2017 г. на Областния управител на 
Област Русе, както и цялостната подготовка на община Две могили за работа при 
екстремални зимни условия, са предприети следните действия: 

1. Със Заповед № 889#1/25.09.2017 г. на Кмета на Община Две могили е 
актуализиран състава на Общинския щаб за изпълнение на Общинския план за действие 
при бедствие в община Две могили; 

2. Със Заповед № 895/26.09.2017 г. е актуализиран състава на Общински съвет за  
намаляване на риска от бедствия на територията на община Две могили; 

3. Със Заповед № 1049/09.10.2017 г. на Кмета на Общината са вменени задължения 
на кметовете и кметските наместници на населените места от територията на общината, за 
предприемане на превантивни мерки за намаляване на последствията за населението при 
възникване на природно бедствие, наводнение, обилни снегонавявания, както и 
осигуряване на нормалното функциониране на инфраструктурата в населеното място; 

4. Със Заповед № 1050/09.10.2017 г. на Кмета на Община Две могили е въведено 
отговорно дежурство от щатни членове на Общината за ръководство и отговорност при 
предотвратяване и отстраняване на последици от стихийни бедствия и аварии през зимния 
период, считано от 01.11.2017 г. до 31.03.2018 г., с възможност срокът да се променя при 
необходимост. 

Предприетите конкретни мерки и подготовката в началото на зимен сезон 2016-
2017 г. дадоха възможност за намаляване на последствията за населението и 
инфраструктурата, както и за осигуряването на нормален обществено-икономически живот 
при усложнена зимна обстановка.  

Зимното поддържане, снегопочистване и опесъчаване на общинската пътна мрежа в 
населените места на територията на община Две могили за изминалия зимен сезон възлиза 
на 106 970.92 лева без ДДС, като към днешна дата Общината има неразплатени разходи за 
зимно поддържане на Общинска пътна мрежа в размер на 39 221.09 лева, но 
междуведомствената комисия е одобрила разходите и очакваме парите да бъдат преведени. 

Степенувани са пътищата от общинската пътна мрежа и приоритетните участъци за 
снегопочистване. Разработени са варианти за обходно движение по ОПМ в случай на 
тежки метеорологични условия с изключение на селата Баниска, Помен и Могилино, 
поради това, че е единствен път. 
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Предвидена е доставката на инертни материали /пясък и сол/ по населените места 
от общината, които ще бъдат разпределени по места. 

Създадена е организация и контрол за недопускане на неправилно паркирали 
моторни превозни средства. Осъществява се, чрез съдействието на РУП – Две могили, с 
цел осигуряване на нормални условия за работа на снегопочистващата техника. 

Актуализиран е списъка на пациентите за превозване, които са на хемодиализа и 
родилки с термин на раждане до 30.03.2018 г.  

През месец октомври е обявена Обществена поръчка с предмет – „Зимно 
поддържане, снегопочистване и опесъчаване на общинска пътна мрежа и улици в 
населените места на територията на община Две могили за зимен сезон 2017-2018 г.” с 
включени 13 обособени позиции, като до настоящия момент три от позициите нямат 
решение. Разбрах от ръководството на Общината, че решение вече е намерено, става 
въпрос за селата Кацелово, Чилнов, Могилино, Помен и Острица. 

Крайният срок за подаване на оферти е 16.10.2017 г. – 17:00 ч., като предстои 
Възложителят /Община Две могили/ да сключи Договори с определените за изпълнители 
участници по реда и при условията на Глава Тринадесета, Раздел II от Закона на 
обществени поръчки. 

Извършена е проверка на маркировката по ОПМ като е констатирано, че тя е в 
добро състояние. Предстои изкърпване на повредени участъци от ОПМ. 

Със Заповед на Кмета на Община Две могили е определена комисия, която 
съвместно с кметовете и кметските наместници на населените места от общината да 
извърши оглед и проверка на потенциално опасни дървета по ОПМ. Изготвен е протокол и 
е направен график за премахването им. 

На заседанието на комисията много сериозно разгледахме тази докладна записка, 
като постъпи предложение пътя към Пешерата да бъде затворен през зимния сезон. Това се 
отнася и за прекия път Помен – Могилино. 

Становището на комисията е предложеният ни проект на решение да бъде приет. 
В разискванията по четвърта точка участие взеха: 
1. Николай Христов – Общински съветник: 
Много подробна и изчерпателна информация и всичко, което е записано в нея явно 

ще бъде изпълнено. 
На мен обаче ми направи впечатление, че е записано „извършена е проверка на 

маркировката по общинската пътна мрежа като е констатирано, че тя е в добро състояние.” 
Този въпрос е изключително сериозен и важен, а е отбелязан само с едно изречение. 
Пътната маркировка в района на могили искам да ви кажа, че липсва изцяло. Нека 
Областният управител и пътно управление да си влязат в ролята, защото това е 
предпоставка за ПТП. 

2. Христина Ефтимова – Общински съветник: 
Искам да взема отношение по тази докладна записка във връзка със създаването на 

организация и контрол за недопускане на неправилно паркирали моторни превозни 
средства.  

Втори мандат съм Общински съветник и при всяка дадена възможност поставям 
въпроса със спирането на автомобили на забранените места. Ако водачите на МПС не се 
научат когато няма сняг къде да спират, то едва ли ще бъдат принудени и като има сняг да 
не спират там. Определено говоря за района около сладкарница „Гардения”, където има 
знак. Казвам ви го от личен опит, всяка сутрин пресичаме платното с риск, това е ужасно. 
Ако наистина не се вземат необходимите мерки рано или късно ще стане ПТП. 

3. Мехмед Мехмедов – Общински съветник: 
Във връзка с обособена позиция 4 и по-точно пътя, който е към мюсюлманските 

гробища, искам да кажа, че постъпи предложение ако напред във времето успеем да 
засадим дръвчета от двете страни на пътя, които да образуват алея ще бъде по-лесно да се 
почиства пътя през зимата. 

4. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 
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Наистина този въпрос е много сериозен и ние трябва да напарвим всичко възможно 
за ликвидиране на предпоставките за бедствия. 

От две години говорим за агрегати. Миналата година когато обявихме с моя заповед 
бедственото положение, имаше щаб, имаше заповед, дойдохме тук в Общината, но се 
оказа, че нямаме ток и нямахме никаква връзка с никого. Такъв агрегат е нужен и за ДГ в 
Две могили. Планирали сме закупуването на два агрегата, но средствата не стигат до 
никъде. 

На въпроса на г-н Мехмедов за гробищата – миналата година, когато обикаляхме 
районите установихме, че пътят, който води до мюсюлманските гробища има големи 
навявания и самата машина, когато чисти губи ориентация къде трябва да чисти, затова 
смятам, че това е добра идея, ще помислим и ще го направим. 

Във връзка с предложението на г-н Марков – смятам тази година с моя заповед да 
бъдат затворени през зимния период общо три пътя, а именно: Помен – Могилино, където 
има големи навявания и е трудно да се поддържа; Чилнов – Батишница също ще бъде 
затворен и пътя Две могили – Иваново, до хижа „Орлова Чука”. 

По отношение на въпроса на г-н Христов, за маркировката – запознат съм с всички 
проблеми, не веднъж сме писали писма и съм разговарял лично с Обласния управител и 
пътно управление, но резултат няма. Разговарял съм с Димитър Славов и се оказа, че 
Община Бяла разполагат с машина за поставяне на пътната маркировка, но за това трябва и 
добър специалист. 

На въпроса, който постави г-жа Ефтимова за неправилно паркиралите автомобили в 
района на сладкарница „Гардения” – права сте, аз лично неведнъж нарочно минавам от 
там, когато идвам сутрин на работа и наистина положението е такова, няма никаква 
видимост. Казвал съм за проблема на г-н Енев, който от своя страна сигнализира 
служителите, но е ясно, че в малките населени места служебните ангажименти минават в 
лични. 

 

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

420/16.10.2017 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 Общински съвет, неговите комисии 
и взаимодействието му с общинска администрация връзка с Решение № 416, взето на 
заседание на Общински съвет-Две могили с Протокол № 21/22.12.2016 г. и Докладна 
записка с вх. № 420 от 16.10.2017 г. след проведено явно гласуване с 15 (петнадесет) 
гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 635   

1. Информация за готовността за почистване на Общинска пътна мрежа на община 
Две могили за зимен експлоатационен сезон 2017/2018 г. 

Приложение: Информация за готовността за почистване на Общинска пътна мрежа 
на община Две могили за зимен експлоатационен сезон 2017/2018 г. 
 

Пета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Йордан Йорданов с вх. № 421/16.10.2017 г., относно: 

Информация за дейността на Кмета на Кметство село Острица за периода 01.10.2016 г. до 
30.09.2017 г. и проблемите, които стоят пред него. 

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

Комисията по „Териториално устройство и строителство, местно самоуправление и 
нормативна уредба” разгледа на свое заседание представената информация за дейността на 
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Кмета на Кметство село Острица за периода 01.10.2016 г. до 30.09.2017 г. и проблемите, 
които стоят пред него. 

Към 30.09.2017г. жителите на селото с постоянен адрес са 215 души, а с настоящ 
адрес са 261 души. 

Отчита се отрицателен демографски прираст предвид това, че раждаемостта е слаба. 
През отчетния отчетния период има едно родено дете. В същото време смъртността 
продължава – 11 починали през отчетния период. Възрастовата структура също е 
неравномерна, като по-голям процент от жителите са в напреднала възраст и миграцията 
на млади хора не поражда оптимизъм. 

За отчетния период данъците се събират в Кметството. До момента са събрани 
данък сгради от задължение 12 052 лева са събрани – 7 566 лева; данък МПС от 5 327 лева 
са събрани – 2 195лева. 

Състоянието на пътната мрежа както и от предните години не се е променило с 
нищо и като цяло не е добро. Асфалтовата настилка от улиците е разбита. По проект на 
Общината са включени за ремонт следните улици: ”Плиска”, ”Васил Коларов”, ”Иван 
Вазов”, ”Коста Момчилов”. Две възлови улици в селото са напълно разбити от фирма 
„Рибовъдство”, а именно: „Васил Коларов” и „Митко Палаузов”. 

В селото има разположени 50 броя контейнери тип „Бобър”, които се обслужват от 
фирма „Черни Лом 2008”. Контейнерите се почистват два пъти в месеца. Проблемите при 
сметосъбирането са свързани със самите работници, които работят с поверената им 
техника. Със собствени сили Кметът на селото се стреми контейнерите, на които им се 
счупват колелета да бъдат отстранявани. Като цяло състоянието на контейнерите 
постепенно става все по-лошо и част от контейнерите се нуждаят от подмяна тъй като за 
две годишния период са бракувани 7 броя. 

Сметищата в Кметство село Острица са закрити. Растителните и животински 
отпадъци се изхвърлят на торище, което се поддържа редовно.  

Личен лекар на населението е д-р Брайков, който е с присъствен ден всеки петък, а 
всеки работен ден в здравния пункт е медицински фелдшер Румяна Рускова. През отчетния 
период е извършен текущ ремонт на кабинета. 

В селото живеят самотни и социално слаби хора, които са основните потребители 
на Домашен социален патронаж, който се извършва от Общинска фирма за хранене, а 6 
човека ползват и обществена трапезария. Тази форма на социална услуга е доказала своята 
ефективност през годините. Назначени са 4 лични асистенти по програмата за хора с 
увреждания. 

Енергийната мрежа в селото е част от националната електрическа система. Тя се 
обслужва от Енерго – про мрежа АД.  

Състоянието на ВиК мрежата е задоволително, въпреки остарялата материална база 
и честите аварии по трасетата, които допълнително водят до разбиване на улици, тротоари 
и други. Дружеството е длъжно да възтанови нанесените щети, но много трудно го прави. 

На територията на Кметството работят: един магазин за хранителни стоки, един 
магазин за строителни и железарски стоки и един ресторант. Поради потребността на 
населението тези магазини са достатъчни за техните нужди. 

Земите на селото се обработват главно от двама арендатори – ЗП „Стефан Маринов” 
и „Интертранс” – Тодор Тодоров. 

Читалище „Отец Паисий-1912 г.” от основаването си до сега се развива успешно, 
защото е създадено да задоволява най-насъщните културни потребности на населението 
ни. То разполага с богат библиотечен фонд, който  задоволява нуждите на читателите. Към 
читалището има фолклорна певческа група, която взема участие във фолклорни фестивали 
и получава престижни награди. В селото има създаден Пенсионерски клуб, в който 
членуват 50 човека.  

Разисквания по пета точка нямаше. 
 

Айдън Карамехмедов – Председател на Общинския съвет: 
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Колеги, гласуването по Докладна записка от Йордан Йорданов с вх. № 
421/16.10.2017 г. е явно, моля гласувайте. 

 

По пета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 
23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, във връзка с Решение № 416 по Протокол № 21/22.12.2016 г. и 
Докладна записка с вх. № 421 от 16.10.2017 г. след проведено явно гласуване с 15 
(петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, 
прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 636 

  

1. Приема за сведение Информация за дейността на Кмета на Кметство село 
Острица за периода 01.10.2016 г. до 30.09.2017 г. и проблемите, които стоят пред него. 

Приложение: Информация за дейността на Кмета на Кметство село Острица за 
периода 01.10.2016 г. до 30.09.2017 г. и проблемите, които стоят пред него. 
 

Шеста точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 423/17.10.2017 г., относно: 

Информация за извършените промени по бюджета на Община Две могили по реда на чл. 
125, ал. 1 и чл.112, ал. 5 от Закона за публичните финанси и чл. 40, ал. 1 от Наредба № 6 за 
условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за 
следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на 
Община Две могили, област Русе за третото тримесечие на 2017 година. 

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

Представената ни информация за извършените промени по бюджета на Община Две 
могили по реда на чл. 125, ал. 1 и чл.112, ал. 5 от Закона за публичните финанси и чл. 40, 
ал. 1 от Наредба № 6 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните 
дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на 
бюджета на Община Две могили, област Русе за третото тримесечие на 2017 година беше 
разгледана на заседание на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

Няма да се спирам подробно на всички промени. Голямата част на промените са 
поискани от второстепенните разпоредители с бюджетни средства. 

В дейност „Чистота” се увеличава § 01-01 Заплати по трудови правоотношения с 8 
000 лева. От капиталовите разходи приблизително 70 000 лева ще се прехвърлят в текущ 
ремонт на улиците. Намалява се Резерва с 8 000 лева и още 2 000 лева от улично 
осветление, които отиват в § 6102 Предоставени трансфери планираме минус 10 000 лева 
корекция по проект по програмата за Трансгранично сътрудничество България – Румъния. 

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

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

423/17.10.2017 г. е поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 
 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 27.10.2017 година  
 

Относно: Информация за извършените промени по бюджета на Община Две 

могили по реда на чл. 125, ал. 1 и чл.112, ал. 5 от Закона за публичните финанси и чл. 40, 

ал. 1 от Наредба № 6 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за 

местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и 
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отчитане на бюджета на Община Две могили, област Русе за третото тримесечие на 

2017 година. 

№ ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ Г Л А С У В А Л 
„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ” 
1. Айдън Сабриев Карамехмедов +   
2. Байчо Петров Георгиев отсъства   
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: 15   

 

По шеста точка от дневния ред, Общинският съвет на основание основание чл. 
21, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 1 от Правилник № 1 за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация, чл. 125, ал. 4 от Закона за публичните финанси, чл. 40, 
ал. 4 от Наредба № 6 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за 
местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и 
отчитане на бюджета на Община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 
389 от 14.09.2017 г. след проведено поименно гласуване с 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 
(нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 637 

  

1. Приема за сведение Информация за извършените промени по бюджета на 
Община Две могили по реда на чл. 125, ал. 1 от Закона за публичните финанси за третото 
тримесечие на 2017 година. 

 

 Седма точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 425/18.10.2017 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Севим Рамаданова Хасанова за раждане на 
второ дете – Беркай Хасанов Идиризов. 

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

дейности”: 

Комисията по „Здравеопазване и социални дейности” разгледа на свое заседание 
заявлението за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на второ дете на 
Севим Рамаданова Хасанова. 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”: 



 15

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

Разисквания по седма точка нямаше. 
 

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

425/18.10.2017 г. е явно, моля гласувайте. 
 

По седма точка от дневния ред, Общинският съвет, на основание чл. 21, ал. 1, 
т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация във връзка с чл. 3, ал. 1 във връзка с чл. 4, ал. 1, чл. 5, т. 1.2, чл. 9, т. 
1, чл. 10, т. 1 и 2 от Наредба № 10 за изплащане на еднократна помощ при раждане на 
дете, подпомагане на 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. № 425 от 18.10.2017 г. след 
проведено явно гласуване с 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) глас „Против” и 0 
(нула) гласа „Въздържал се”, прие 

 

РЕШЕНИЕ 
№ 638 

 

1. Отпуска на Севим Рамаданова Хасанова, живееща в град Две могили, улица 
„Черни връх” № 17, еднократна финансова помощ в размер на 250.00 (двеста и петдесет) 
лева, за раждане на второ дете – Беркай Хасанов Идиризов, роден на 20.09.2017 г. 

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

Осма точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 426/18.10.2017 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Емел Еминова Етемова за раждане на първо 
дете – Аксел Мехмедов Ахмедов. 

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 
Емел Еминова Етемова. 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 Етемова и излезе със становище да и бъде отпусната еднократна финансова помощ за 
раждане на първо дете в размер на 200 лева. 

Разисквания по осма точка нямаше. 
 

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

426/18.10.2017 г. е явно, моля гласувайте. 
 

По осма точка от дневния ред, Общинският съвет, на основание чл. 21, ал. 1, т. 
23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация във връзка с чл. 3, ал. 1 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 пострадали при пътно-транспортни произшествия, 
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производствени аварии, пожари, природни бедствия и други от бюджета на община 
Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 426 от 18.10.2017 г. след 
проведено явно гласуване с 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) глас „Против” и 0 
(нула) гласа „Въздържал се”, прие 

 

РЕШЕНИЕ 
№ 639 

 

1. Отпуска на Емел Еминова Етемова, живееща в село Баниска, община Две могили, 
улица „Хаджи Димитър” № 4, еднократна финансова помощ в размер на 200.00 (двеста) 
лева, за раждане на първо дете – Аксел Мехмедов Ахмедов, роден на 12.09.2017 г. 

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

 

Девета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 427/19.10.2017 г., относно: 

Отдаване под наем на част от имот – публична 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”: 

В деловодството на Общината Докладна записка от Елка Маринова Цанева – 
директор на СУ „Св. Св. Кирил и Методий”, относно отдаване под наем на помещение – 
оборудван зъболекарски кабинет с площ от 27 кв. м. (двадесет и седем). 
 В изпълнение на наше Решение № 414, кабинетът е отдаден под наем, но в 
последствие договорът за наем е бил прекратен. Наличието на работещ стоматологичен 
кабинет в сградата на училището е от съществено значение за учащите се деца, тъй като за 
не малка част от тях, предвид ограничените материални възможности на родителите им 
или поради обстоятелството, че в населеното място, където живеят няма зъболекар, това е 
единствената възможност до квалифицирана стоматологична помощ. Това налага да 
вземем отново решение за отдаване под наем. 
 Съгласно чл. 289, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование, 
първостепенните разпоредители с бюджет, делегират права на директорите на училища да 
реализират собствени приходи, като им предоставят за управление ползваната от тях 
държавна или общинска собственост в случаите, в които те не разполагат с тези права по 
силата на нормативен акт. С своя заповед, Кметът на Общината е делегирал на 
директорите на училищата и детските градини на територията на Община Две могили, 
прилагащи Системата на делегираните бюджети да сключват договори за отдаване под 
наем на общинско училищно имущество или сграден фонд, като приходите постъпват по 
сметката на съответното училище, след проведен търг или конкурс по реда на нашата 
Наредба № 7. 

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. 

Разисквания по девета точка нямаше. 
 

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

427/19.10.2017 г. е поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 
 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 27.10.2017 година  
 

Относно: Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост. 

№ ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ Г Л А С У В А Л 
„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 
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СЕ” 
1. Айдън Сабриев Карамехмедов +   
2. Байчо Петров Георгиев отсъства   
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: 15   

 

По девета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, 
т. 8 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и чл. 3, ал. 2, т. 2 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 17, ал. 1 във 
връзка с чл. 18 от Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
имоти и вещи – общинска собственост в Община Две могили, област Русе и т. 5 от 
Приложение № 1 „Тарифа за определяне на минимални месечни цени на квадратен 
метър за отдаване под наем на общински нежилищни имоти” от същата наредба и 
Докладна записка с вх. № 427 от 19.10.2017 г. след проведено поименно гласуване с 15 
(петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, 
прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 640 

  

1. Дава съгласие да бъде отдаден под наем за срок от 10 (десет) години част от имот 
– публична общинска собственост, представляващо „Помещение” с площ от 27 кв. м. 
(двадесет и седем квадратни метра), намиращо се на втори етаж в триетажна сграда с 
идентификатор № 20184.1.755.2, находяща се в поземлен имот с идентификатор 
20184.1.755 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Две могили с адрес гр. 
Две могили, ул.”Кирил и Методий” № 14 за зъболекарски кабинет. 

2. Възлага на Директора на СУ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Две могили, област 
Русе да проведе процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване, 
съгласно Глава VII от Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
имоти и вещи – общинска собственост в Община Две могили, област Русе. 

3. Началната месечна наемна цена при провеждане на публичният търг да бъде 0,15 
лева на квадратен метър, съгласно т. 5. от Приложение № 1 „Тарифа за определяне на 
минимални месечни цени на квадратен метър за отдаване под наем на общински 
нежилищни имоти” от Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
имоти и вещи – общинска собственост в Община Две могили, област Русе. 

4. Съгласно чл. 18, ал. 4 от Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в Община Две могили, област Русе, 
сумите от наемите следва да се внасят в приход на бюджета на СУ „Св. Св. Кирил и 
Методий” – гр. Две могили. 
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5. В тридневен срок от изпълнението на решението в Общински съвет- Две могили 
да се представи екземпляр от сключения договор за отдаване под наем. 
 

Десета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 434/26.10.2017 г., относно: 

Удостояване със званието „Почетен гражданин на град Две могили и общината” г-н Енчо 
Петров Стоянов. 

По нея докладва:  
1. Светлозар Донев – председател на Комисията по „Образование, култура 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”: 

Присъждането на званието „Почетен гражданин” е традиция в много български 
градове и общини, с което се подчертава приноса на определени личности.  
 Съгласно действащата Наредба № 8, званието „Почетен гражданин на град Две 
могили и общината” е най- високото отличие на Общински съвет. То се присъжда на 
български и чуждестранни граждани за особено големи заслуги към града, общината и 
Република България във всички области на обществения живот. В изпълнение на 
правомощията си, произтичащи от разпоредбата на чл. 62, ал. 1 от Наредба № 8 Кметът на 
Общината е внесъл и настоящото предложение за удостояване със званието „Почетен 
гражданин на град Две могили и Общината” г-н Енчо Петров Стоянов. 

Преди да пристъпим към гласуване по тази точка в качеството си на председател на 
комисията по „Образование, култура вероизповедания, символика, младежта, спорта и 
туризма” искам да обявя процедурата на гласуване.  

Всеки един общински съветник ще бъде поканен да гласува. Той ще получи от 
комисията плик и бюлетина. На бюлетината има три правоъгълника, под които е записано 
съответно „За”, „Против” и „Въздържал се”. Отивате на определеното тук в ъгъла място за 
гласуване и правите своя избор. Бюлетината я поставяте в плика и я пускате в кутията. 
После идвате при комисията и се подписвате в списъка на гласувалите. Мисля, че няма 
нещо неясно. За да бъде удостоен със званието „Почетен гражданин на град Две могили и 
общината” г-н Енчо Петров Стоянов, той трябва да получи 12 гласа „За” от общия брой 
съветници, а не само от присъстващите.  

Ако няма въпроси, моля г-н Мехмедов и г-жа Цветанова да покажат кутията, да 
подпишат лепенките и да запечатат с тях кутията. Въпроси – няма.  

Г-жо Цветанова, моля да обявявате имената на хората по списъка, които могат да 
упражнят правото си на глас. 

Г-н Мехмедов, моля да връчвате по една бюлетина и един празен плик на 
Общинските съветници. 

След направата на своя избор, пускате плика си в кутията и се подписвате в списъка 
на гласувалите общински съветници. 

 

Общинските съветници упражняват правото си на глас. 
 

След приключване на гласуването, комисията обяви, че всички присътващи 15 
(петнадесет) съветници са упражнили правото си на избор и обяви гласуването за 
приключило. Пристъпи се към отваряне на кутията, преброяването на пликовете и 
бюлетините в тях. 

За работата си, комисията състави Протокол. 
След преброяване на бюлетините, по десета точка от дневния ред, Общинският 

съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 22 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация във връзка с чл. 3 и чл. 61 от Наредба № 8 за символиката, 
за именуване и преименуване на улици, обекти с общинско значение и за 
паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на Община Две 
могили и Докладна записка с вх. № 434 от 26.10.2017 г. с 10 (десет) гласа „За”, 3 (три) 
гласа „Против” и 2 (два) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 641   



 19

1. Не Удостоява със званието „Почетен гражданин на град Две могили и общината” 
г-н Енчо Петров Стоянов. 
 
 Божидар Борисов – Кмет на Общината: 
 Искам да кажа само няколко думи във връзка с проведеното гласуване.  
 За г-н Енчо Петров аз казах каквото имах да казвам на 25.10.2017 г. на проведеното 
общоградко събрание и си държа на мнението. 
 Искам само да споделя и нещо друго – за две години като Кмет аз разбрах, че в това 
населено място живеят висок процент анонимници, хора, които говорят за хората без да 
имат смелостта да се изправят очи в очи. Конкретно за това гласуване – разговарях лично с 
всеки един общински съветник и бях убеден, че ще се събере необходимия брой гласове, 
но видяхте какво стана с тази анонимност, за съжаление. Не прави чест на хората, които 
едно говорят, а друго вършат.  
 За напред бох искал да предложа на Общинския съвет да бъде променена наредбата, 
да се гласува явно, за да отпаднат и тези „анонимници”. 
 

Общинският съветник Байчо Георгиев влезе в залата. 

Общинският съветник Николай Христов напусна залата. 
 

Единадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 437/27.10.2017 г., относно: 

Заместване в дълг на „Черни Лом 2008” ЕООД – в ликвидация. 
По нея докладва:  
1. Мехмед Чолаков – член на Комисията по „Бюджет и финанси”: 

В деловодството на Общината е постъпила Докладна записка от Ликвидатора на 
търговско дружество с общинско участие „Черни Лом 2008” ЕООД – в ликвидация. 

С наше Решение № 447 е открито производство по ликвидация на търговско 
дружество с общинско участие „Черни Лом 2008” ЕООД – в ликвидация и е назначен 
ликвидатор на дружеството. Със същото е определен и срок на ликвидацията 12 месеца, 
считано от датата на влизане на решението в сила. В Агенцията по вписванията е вписана 
ликвидацията на дружеството и е отправена покана до кредиторите да предявят вземанията 
си на 26.04.2017 г.  
 На 26.10.2017 година изтече 6 месечният срок, в който кредиторите на дружеството 
можеха да предявят вземанията си. До настоящия момент към дружеството са предявени 
следните вземания: 
 ЕТ „Айнур Бедри Раифов” – 5 958.94 лева; 
 ЕТ „Раиф Раифов – Патърлъ” – 3 333.78 лева; 
 ЕТ „Ефтимови – Христина Ефтимова” – 3 000.00 лева. 
 С наше Решение № 116 капиталът на „Черни Лом 2008” ЕООД – в ликвидация, гр. 
Две могили е намален, като се извадиха внесените като апортна вноска недвижими имоти, 
представляващи общата балансова стойнсот. 

След извършените промени, капитала на дружеството остава 243 000 лева, 
разпределен в 50 дяла по 4 860.00 лева, които са изцяло собственост на Община Две 
могили. 
 Спазвайки разпоредбите на Търговския закон, задължение на ликвидатора е да 
довърши текущите сделки, да събере вземанията, да превърне останалото имущество в 
пари и да удовлетвори кредиторите.  
 Задълженията, които дружеството има спрямо кредиторите и размера на капитала 
му са несъизмерими.  
 Предвид факта, че «Черни Лом 2008» ЕООД – в ликвидация е дружество със 100 % 
общинско участие, желанието на Община Две могили е да запази активите на дружеството 
и да поеме задълженията на дружеството като сключи Договор за заместване в дълг с 
кредиторите на дружеството.  
 С наше Решение № 203 е отпуснат заем и сключен Договор за паричен заем в 
размер на 221 728.00 лева. Към настоящия момент остатъкът за погасяване е в размер на 58 
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050 лева, като през последните три години по отпуснатия заем не са извършвани 
постъпления. 

На трудов договор в «Черни Лом 2008» ЕООД – в ликвидация е назначен касиер – 
счетоводител, чието трудово възнаграждение и дължими осигуровки не са внасяни и 
получавани от месец август 2017 година.  
 С ликвидатора на дружеството е слючен Договор за назначаване на ликвидатор за 
възлагане на управление на «Черни Лом 2008» ЕООД, която заплата се облага с данък по 
реда и условията на Закона за облагане доходите на физическите лица. Дължимият данък и 
дължимото възнаграждение не са внасяни и получавани от месец август 2017 година.  

До настоящия момент те са в размер на 2 380.70 лева за възнаграждения и 1 490.46 
лева за осигуровки.  
 Тъй като задълженията на търговското дружество не могат да бъдат погасени от 
него, а колкото повече време минава, толкова повече се утежнява финансовото състояние 
се налага да вземем настоящото решение. 

Становището на Комисията по Комисията по „Бюджет и финанси” е предложеният 
ни проект на решение да бъде приет. 

Разисквания по единадесета точка нямаше. 
 

Айдън Карамехмедов – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, преди да преминем в режим на гласуване искам да Ви съобщя, че 

Общинският съветник Христина Ефтимова е подала в деловодството на Общинския съвет 
декларация по чл. 12, ал. 4 от ЗПУКИ и няма да вземе участие в гласуването. 

Гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 437/27.10.2017 г. е 
поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 27.10.2017 година  
 

Относно: Заместване в дълг на „Черни Лом 2008” ЕООД – в ликвидация. 

№ 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 отсъства   
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 негласувал   
 Общо: 14   

 

По единадесета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 
21, ал. 1, т. 8 и т. 9във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 102, чл. 108 от Закона за 
задълженията и договорите, чл. 2, ал. 2 от Закона за общинския дълг, чл. 3, ал. 2, т. 2 
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и т. 3 и чл. 57, ал. 2, т. 1 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 
администрация и Докладна записка с вх. № 437 от 27.10.2017 г. след проведено 
поименно гласуване с 14 (четиринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 
(нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 642 

  

1. Дава съгласие да бъде сключен договор за опрощаване задължението на «Черни 
Лом 2008» ЕООД – в ликвидация, произтичащо от Договор за паричен заем в размер на 58 
050.00 лева (петдесет и осем хиляди и петдесет лева).   

2. Дава съгласие Община Две могили да поеме задълженията на „Черни Лом 2008’’ 
ЕООД – в ликвидация  и в качеството и на трето лице да замести длъжника само с изрично 
съгласие на кредиторите, по силата на който Община Две могили замества в задълженията 
„Черни Лом 2008” ЕООД – в ликвидация и при условие, че няма изтекла погасителна 
давност за някои от тях и срещу задължението на ликвидираното дружество да прехвърли 
всички налични активи и вземания от трети лица в полза на едноличния собственик на 
капитала –Община Две могили. 

3. Задължава Кмета на Община Две могили да сключи договори за заместване в 
дълг с кредиторите на „Черни Лом 2008” ЕООД в 10 дневен срок от влизане на решението 
в сила; 

4. Задължава Кмета на Община Две могили да изплати задълженията, произтичащи 
от трудов договор и договор за назначаване на ликвидатор за възлагане на управление на 
«Черни Лом 2008» ЕООД - в ликвидация към 31.10.2017 г. 
 

Дванадесета точка от дневния ред: 
Ивайло Пенев – Зам.-председател на Общинския съвет: 
Уважаеми колеги, дванадесета точка от дневния ред е:  

 Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 416/12.10.2017 г., относно: 
Изтичане срока по чл. 9, ал. 2 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. 

По нея давам думата на Галя Додева – председател на Комисията по 

„Териториално устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна 

уредба”: 
 

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

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

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

 

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

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

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

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

Закона за местното самоуправление и местна администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от 
Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация след проведено явно 
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гласуване с 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 
„Въздържал се”, прие  
 

РЕШЕНИЕ 
№ 643 

 

1. Приема предложените в Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 
416/12.10.2017 г., проекто-решения, да бъдат обсъждани и приемани, едно по едно, там 
където е необходимо и имаме право на това. 

 

Галя Додева – председател на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 
Първото проекто-решение, което се предлага за приемане се отнася до Прекратява 

правомощията на председателя на Общински съвет – Две могили Айдън Сабриев 
Карамехмедов, поради изтичане на срока по чл. 9, ал. 2 от Правилник № 1 за 
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му 
с общинската администрация, считано от 01.11.2017 г.  

Като основание за това свое решение, той е посочил чл. 24, ал. 3, т. 1 от ЗМСМА и 
чл. 12, ал. 1, т. 2 от нашия Правилник.  

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

Въпреки това, ние предлагаме без да обсъждаме изявлението на Айдън 
Карамехмедов, в свое решение да отразим това обстоятелство, а именно:  

Общинският съвет, на основание чл. 21, ал. 1, т. 3, предложение 2 във връзка с чл. 
24, ал. 3, т. 1 и чл. 27, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, 
чл. 3, ал. 2, т. 20, предложение 2 във връзка с чл. 12, ал. 1 т. 2 от Правилник № 1 за 
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му 
с общинската администрация и Докладна записка с вх. № 416 от 12.10.2017 г., да приеме 
следното решение: 

1. Прекратява правомощията на председателя на Общински съвет – Две могили 
Айдън Сабриев Карамехмедов, поради изтичане на срока по чл. 9, ал. 2 от Правилник № 1 
за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 
му с общинската администрация, считано от 01.11.2017 г.  

 

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

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

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

чл. 24, ал. 3, т. 1 и чл. 27, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местна 
администрация, чл. 3, ал. 2, т. 20, предложение 2 във връзка с чл. 12, ал. 1 т. 2 от 
Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с 
вх. № 416 от 12.10.2017 г. след проведено явно гласуване с 14 (четиринадесет) гласа 
„За”, 0 (нула) гласа „Против” и 1 (един) глас „Въздържал се”, прие 

 

РЕШЕНИЕ 
№ 644 

 

1. Прекратява правомощията на председателя на Общински съвет – Две могили 
Айдън Сабриев Карамехмедов, поради изтичане на срока по чл. 9, ал. 2 от Правилник № 1 
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за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 
му с общинската администрация, считано от 01.11.2017 г.  

  

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

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

 

Галя Додева – председател на Комисията по „Териториално устройство и 

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

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

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

По тази причина, предлагам: 
Общинският съвет, на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 27, ал. 4 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 16 от 
Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с вх. № 416 от 
12.10.2017 г., да приеме следното решение: 

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

Председател: Светлозар Милчев Донев 
Членове: 1. Мехмед Руждиев Мехмедов 

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

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

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

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

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

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 16 от 
Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с 
вх. № 416 от 12.10.2017 г. след проведено явно гласуване с 15 (петнадесет) гласа „За”, 
0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие  

 

РЕШЕНИЕ 
№ 645 

 

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

Председател: Светлозар Милчев Донев 
Членове: 1. Мехмед Руждиев Мехмедов 

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

приетите с Решение № 1/06.11.2016 г. процедурни правила. 
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Ивайло Пенев – Зам.-председател на Общинския съвет: 
След като имаме избрана комисия, която да проведе избора, предлагам 

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

1. Георги Георгиев – Общински съветник: 
От групата Общински съветници от ПП „Герб” предлагаме да бъде избрана за 

„Председател на Общинския съвет” общинският съветник Христина Димитрова Ефтимова, 
тъй като тя вече е заемала тази длъжност и считаме, че ще се справи с поверената и задача. 

2. Румен Марков – Общински съветник: 
Групата на КП „Единни за Община Две могили” няма да прави предложение за 

избор на Председател на Общинския съвет. 
2. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 
Групата на ПП „ДПС” също няма да прави предложение за избор на Председател на 

Общинския съвет. 
 

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

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

Светлозар Донев – председател на Комисията за избор на Председател на 

Общинския съвет – Две могили: 

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

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

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

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

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

съвет”. 
Няма. 
Започваме. 
 

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

бюлетина и един празен непрозрачен плик.  

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

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

гласувалите. 
 

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

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

Комисията пристъпва към отваряне на кутията и преброяване на пликовете и 
бюлетините в тях. 
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При това свое действие, тя констатира: 
 1. Лепенките са непокътнати.  
 2. В кутията се намериха 15 бели непрозрачни плика. 

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

3.1. Брой на действителните бюлетини е  15. 
3.2. Броя на недействителните бюлетини е: 0. 
3.3. От действителните бюлетини, общинските съветници са гласували, както 
следва: 
3.3.1. Гласували „ЗА”  -  14 общински съветника; 
3.3.2. Гласували „ПРОТИВ”   1 общински съветник; 
3.3.3. Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”-  0 общински съветника; 

 

След приключване на гласуването и проверка на гласовете, дадени за избор на 
„Председател на Общинския съвет”, Комисията обяви, че Общинският съвет в 
Община Две могили, област Русе, на основание чл. 21, ал. 1, т. 3, предложение 1, във 
връзка с чл. 24, ал. 1 и чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 3, ал. 2, т. 20 във връзка с чл. 9, ал. 1 и ал. 2 от Правилник № 1 за 
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с вх. № 416 
от 12.10.2017 г., прие 

 

РЕШЕНИЕ 
№ 646 

 

1. Избира с 14 (четиринадесет) гласа „За” Христина Димитрова Ефтимова за 
Председател на Общинския съвет в Община Две могили, за срок от една година, считано 
от 01.11.2017 г. до 01.11.2018 г. 

 

Христина Ефтимова – Общински съветник: 
Благодаря на всички колеги за доверието, благодаря и на този, който е гласувал 

„Против”. Ще продължаваме да работим по същия начин, както до сега. Имаме добрия 
контакт с ръководството и администрацията на Общината, така че ще запазим добрия тон. 

 

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

записка на Айдън Карамехмедов. Затова, давам думата на г-жа Додева. 
 

Галя Додева – председател на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 
В докладната си записка, Айдън Карамехмедов предвижда решение, което се отнася 

за избраните двама заместник-председатели на Общинския съвет. Тъй като с наше 
Решение № 384 по Протокол № 19/28.10.2016 г. избрахме за заместник-председатели на 
Общинския съвет Христина Димитрова Ефтимова и Ивайло Пенев Иванов за срок от 1 
година, предлага: 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 1, т. 24 във връзка 
с чл. 13, ал. 1 от Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и Докладна 
записка с вх. № 416 от 12.10.2017 г., да приеме следното решение: 

1. Освобождава избраните с Решение № 384 по Протокол № 19/28.10.2016 г. 
заместник-председатели на Общинския съвет, считано от 01.11.2017 г., както следва:  

1.1. Христина Димитрова Ефтимова. 
1.2. Ивайло Пенев Иванов. 
 

Ивайло Пенев – Зам.-председател на Общинския съвет: 
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Има ли общински съветник, който да не е съгласен с така предложеното проекто-
решение от Втора комисия? 

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

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 1, т. 24 във 
връзка с чл. 14, ал. 1, т. 4 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация и Докладна записка с вх. № 416 от 12.10.2017 г. след проведено явно 
гласуване с 14 (четиринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 1 (един) глас 
„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 647 

 

1. Освобождава избраните с Решение № 384 по Протокол № 19/28.10.2016 г. 
заместник–председатели на Общинския съвет, считано от 01.11.2017 г., както следва:  

1.1. Христина Димитрова Ефтимова. 
1.2. Ивайло Пенев Иванов. 
 

Ивайло Пенев – Зам.-председател на Общинския съвет: 
Продължаваме с проекто-решенията, които ни се предлагат с докладната записка на 

Айдън Карамехмедов. Г-жо Додева, имате думата! 
 

Галя Додева – председател на Комисията по „Териториално устройство и 

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

председатели, ни се предлага да приемем ново решение, с което да изберем заместник-
председатели, считано от 01.11.2017 г. 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 1, т. 24 във връзка 
с чл. 13, ал. 1 от Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и Докладна 
записка с вх. № 416 от 12.10.2017 г., да приеме следното решение: 

1. Избира, за срок от 1 година за заместник – председатели на Общинския съвет, 
считано то 01.11.2017 г., както следва:  

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

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

 

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

заместник-председател. 
1. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 
Предлагам за заместник – председатели да бъдат избрани г-н Айдън Карамехмедов 

и г-н Ивайло Пенев, който и в момента е такъв. 
 

Ивайло Пенев – Зам.-председател на Общинския съвет: 
Преминаваме към гласуване на предложените кандидати за заместник-председател. 
Който е съгласен Айдън Карамехмедов да бъде избран за заместник-председател, 

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

 

След проведеното гласуване, обявявам, че Общинският съвет на основание чл. 
21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 3, ал. 1, т. 24 във връзка с чл. 13, ал. 1 от Правилник № 
1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с вх. № 416 
от 12.10.2017 г. след проведено явно гласуване с 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) 
гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 

 

РЕШЕНИЕ 
№ 648 

 

1. Избира, за срок от 1 година, за заместник – председатели на Общинския съвет, 
считано то 01.11.2017 г., както следва:  

1.1. Айдън Сабриев Карамехмедов. 
1.2. Ивайло Пенев Иванов. 
 

Продължаваме с последващите проекто-решения. Г-жо Додева, имате думата! 
 

Галя Додева – председател на Комисията по „Териториално устройство и 

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

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

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

1. Избира, считано от 01.11.2017 г., както следва: 
1.1. На мястото на Христина Димитрова Ефтимова, като председател на Комисията 

по „Бюджет и финанси” – Айдън Сабриев Карамехмедов. 
1.2. На мястото на Христина Димитрова Ефтимова, като член на Комисията по 

„Здравеопазване и социални дейности” – Айдън Сабриев Карамехмедов. 
 

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

постоянните комисии? 
Няма. 
Преминаваме към гласуване на предложените промени в постоянните комисии. 
Който е съгласен на мястото на Христина Димитрова Ефтимова, като председател 

на Комисията по „Бюджет и финанси” – Айдън Сабриев Карамехмедов, моля да гласува. 
Който е съгласен на мястото на Христина Димитрова Ефтимова, като член на 

Комисията по „Здравеопазване и социални дейности” – Айдън Сабриев Карамехмедов, 
моля да гласува. 

 

След проведеното гласуване, обявявам, че Общинският съвет на основание чл. 
21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 27, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 16 във връзка с чл. 39, т. 1 от Правилник № 1 
за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с вх. № 416 
от 12.10.2017 г. след проведено явно гласуване с 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) 
гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие  

 

РЕШЕНИЕ 
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№ 649 
 

1. Избира, считано от 01.11.2017 г., както следва: 
1.1. На мястото на Христина Димитрова Ефтимова, като председател на Комисията 

по „Бюджет и финанси” – Айдън Сабриев Карамехмедов. 
1.2. На мястото на Христина Димитрова Ефтимова, като член на Комисията по 

„Здравеопазване и социални дейности” – Айдън Сабриев Карамехмедов. 
 

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

Галя Додева – председател на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 
След като има избран нов Председател на Общинския съвет, следва той да бъде 

избран за наш представител в Областния съвет за развитие на Област Рус, за делегат в 
Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България, както и 
да бъде избран за член на Местната комисия към Националния компенсационен жилищен 
фонд 

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

от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 7 от 
Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация във връзка с чл. 3, ал. 2, т. 2 от Закона 
за областните съвети за развитие, чл. 62, ал. 3, пр. 2 от Правилника за прилагане на Закона 
за регионалното развитие и Докладна записка с вх. № 416 от 12.10.2017 г. да приеме 
следното решение 

1. Изменя т. 1 от Решение № 15 по Протокол № 2/24.11.2015 г., изм. с Решение № 
386 по Протокол № 19/28.10.2016 г., с което Общинския съвет определя за свой 
представител в Областния съвет за развитие на Област Русе, като на мястото на Айдън 
Сабриев Карамехмедов избира Христина Димитрова Ефтимова, считано от 01.11.2017 г. 

 

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

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 12, ал. 2 и чл. 27, ал. 1 от 
Устава на Националното сдружение на общините на Република България и Докладна 
записка с вх. № 416 от 12.10.2017 г. да приеме следното решение: 

1. Изменя Решение № 16 по Протокол № 2/24.11.2015 г., изм. с Решение № 387 по 
Протокол № 19/28.10.2016 г., с което се определят делегати в Общото събрание на 
Националното сдружение на общините в Република България  като: 

1.1. На мястото на Айдън Сабриев Карамехмедов в подт. 1.2 и подт. 2.2., избира 
Христина Димитрова Ефтимова, считано от 01.11.2016 г. 

1.2. На мястото на Христина Димитрова Ефтимова в подт. 2.2. избира Айдън 
Сабриев Карамехмедов, считано от 01.11.2016 г. 
 

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

от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 16 от 
Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация, чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане 
правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове във връзка с чл. 16 от 
Правилника за прилагане на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни 
жилищноспестовни влогове и Докладна записка с вх. № 416 от 12.10.2017 г. да приеме 
следното решение 

1. Изменя т. 1 Решение № 35 по Протокол № 3/04.12.2015 г., изм. с Решение № 388 
по Протокол № 19/28.10.2016 г., в което се избира състав на Местна комисия към 
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Националния компенсационен жилищен фонд, като на мястото на Айдън Сабриев 
Карамехмедов избира Христина Димитрова Ефтимова, считано от 01.11.2017 г. 
 

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

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

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

да ги гласуваме едно по едно. 
Който е съгласен с първия проект на решение, предложенен от втора комисия, въз 

основа на докладната записка от Айдън Карамехмедов, моля да гласува с вдигане на ръка. 
Против. 
Въздържали се. 
Няма.  
С 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

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

21, ал. 1, т. 15 във връзка с чл. 27, ал. 3 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 7 от Правилник № 1 за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация във връзка с чл. 3, ал. 2, т. 2 от Закона за областните 
съвети за развитие, чл. 62, ал. 3, пр. 2 от Правилника за прилагане на Закона за 
регионалното развитие и Докладна записка с вх. № 416 от 12.10.2017 г. след проведено 
явно гласуване с 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 
„Въздържал се”, прие  

 

РЕШЕНИЕ 
№ 650 

 

1. Изменя т. 1 от Решение № 15 по Протокол № 2/24.11.2015 г., изм. с Решение № 
386 по Протокол № 19/28.10.2016 г., с което Общинския съвет определя за свой 
представител в Областния съвет за развитие на Област Русе, като на мястото на Айдън 
Сабриев Карамехмедов избира Христина Димитрова Ефтимова, считано от 01.11.2017 г. 
 

Ивайло Пенев – Зам.-председател на Общинския съвет: 
Който е съгласен с втория проект на решение, предложенен от втора комисия, въз 

основа на докладната записка от Айдън Карамехмедов, моля да гласува с вдигане на ръка. 
Против. 
Въздържали се. 
Няма.  
С 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

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

21, ал. 1, т. 15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във 
връзка с чл. 12, ал. 2 и чл. 27, ал. 1 от Устава на Националното сдружение на 
общините на Република България и Докладна записка с вх. № 416 от 12.10.2017 г. 
след проведено явно гласуване с 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 
0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 

 

РЕШЕНИЕ 
№ 651 

 

1. Изменя Решение № 16 по Протокол № 2/24.11.2015 г., изм. с Решение № 387 по 
Протокол № 19/28.10.2016 г., с което се определят делегати в Общото събрание на 
Националното сдружение на общините в Република България като: 
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1.1. На мястото на Айдън Сабриев Карамехмедов в подт. 1.2 и подт. 2.2., избира 
Христина Димитрова Ефтимова, считано от 01.11.2016 г. 

1.2. На мястото на Христина Димитрова Ефтимова в подт. 2.2. избира Айдън 
Сабриев Карамехмедов, считано от 01.11.2016 г. 

 

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

основа на докладната записка от Айдън Карамехмедов, моля да гласува с вдигане на ръка. 
Против. 
Въздържали се. 
Няма.  
С 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

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

21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 16 от Правилник № 1 за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация, чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане правата на граждани с 
многогодишни жилищноспестовни влогове във връзка с чл. 16 от Правилника за 
прилагане на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни 
жилищноспестовни влогове и Докладна записка с вх. № 416 от 12.10.2017 г. след 
проведено явно гласуване с 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 
(нула) гласа „Въздържал се”, прие 

 

РЕШЕНИЕ 
№ 652 

 

1. Изменя т. 1 от Решение № 35 по Протокол № 3/04.12.2015 г., изм. с Решение № 
388 по Протокол № 19/28.10.2016 г., в което се избира състав на Местна комисия към 
Националния компенсационен жилищен фонд, като на мястото на Айдън Сабриев 
Карамехмедов избира Христина Димитрова Ефтимова, считано от 01.11.2017 г. 
 

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

 1. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 
 Искам да Ви запозная с една информация, относно сключен Договор между Община 
Две могили и „ЕКОЕНЕРДЖИ” ЕООД. 
  

 Божидар Борисов чете информацията. 
 

Разговярах с г-н Русев, който е съгласен да прекратим договора, но неустойките по 
него са много високи – около 200 000 лева. Другият начин е арбитражен съд, но таксата 
там също е много висока – около 17 000 лева, като няма никаква гаранция, че решението 
ще бъде в наша полза. Направили сме график за погасяване на задълженията към него и 
считам, че ще бъде постигнато споразумение. 

По отношение на избора на Председател на Общинския съвет искам да честитя на г-
жа Ефтимова, смятам че ще работим в разбирателство. 

Искам също така да изразя своята благодарност към г-н Карамехмедов, с който една 
година работихме съвместно много добре, без никакви проблеми и взаимно се допълвахме 
и освен като Председател за мен той стана и приятел. 
  

Айдън Карамехмедов – Председател на Общинския съвет: 
Поради изчерпване на дневния ред, закривам тридесет и първото заседание на VІI – 

ми Общински съвет в Община Две могили.  
 

Забележка: Списъците с резултатите от проведеното поименно и тайно гласуване 
по точки 1, 2, 6, 9, 10, 11 и 12 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 
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съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация са 
приложени към него. 

 

Протоколът е изготвен на 01.11.2017 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) 


