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

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

Екз. № 1 
 

П Р О Т О К О Л 
 

№ 38 
 

Днес, 25 май 2018 година, в 9.00 часа, в конферентната зала на Община Две 
могили, започна тридесет и осмото редовно заседание на VІI – мия Общински съвет – Две 
могили. 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет:  
На заседанието на Общинския съвет от общо 17 (седемнадесет) общински 

съветника, присъстват 15 (петнадесет). 
Отсъстват: Светлозар Милчев Донев и Айдън Сабриев Карамехмедов. 

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

В работата му ще вземат участие: Божидар Борисов – Кмет на Община Две могили; 
Мариета Петрова – Секретар на Община Две могили; служители от Общинска 
администрация; кметове на кметства. 
  

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет:  
 

Колеги, дневният ред за настоящото редовно заседание Ви е раздаден 
предварително. 

Имате ли Вие предложения за неговото изменение или допълнение? 
Няма. 
 

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

Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
 

При последвалото гласуване, Общинският съвет с 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 

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

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
 

1. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 110/11.04.2018 г., относно: 
Приемане на Наредба за изменение и допълнение на 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. 

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

                    Галя Додева – председател на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

2. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 139/26.04.2018 г., относно: 

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

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 
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3. Докладна записка от Иво Господинов с вх. № 146/14.05.2018 г., относно: 

Информация за изпълнение дейностите по предоставянето на социални услуги в «Център 
за обществена подкрепа» - град Две могили за 2017 г. 

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

социални дейности”. 

4. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 148/16.05.2018 г., относно: 

Продажба на имот – частна общинска собственост в село Кацелово. 
Докладва: Ивайло Пенев – член на Комисията по „Земеделие, животновъдство 

и гори”. 

5. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 149/16.05.2018 г., относно: 

Продажба на поземлен имот с идентификатор 20184.1.114 по кадастралната карта на гр. 
Две могили - частна общинска собственост на собственика на законно построени в имота 
сгради. 

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

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

други дейности”. 

6. Докладна записка от Татяна Петрова с вх. № 150/16.05.2018 г., относно: 

Информация за резултатите от дейността в Детска ясла „Радост” град Две могили за 
периода м. септември 2017 г. до м. май 2018 г. 

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

социални дейности”. 

7. Докладна записка от Георги Малев с вх. № 151/16.05.2018 г., относно: 

Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село Бъзовец за периода 
01.04.2017 г. до 30.04.2018 г. и проблемите, които стоят пред него. 

Докладва: Георги Георгиев – секретар на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

8. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 152/16.05.2018 г., относно: 

Включване на ДГ „Първи юни” – с. Баниска, община Две могили, област Русе в Списъка 
със защитените детски градини в Република България за учебната 2018/2019 г. 

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

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

9. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 153/16.05.2018 г., относно: 
Включване на филиал „Олга Жекова” – с. Кацелово към ДГ „Св. св. Кирил и Методий” – 
гр. Две могили в Списъка със защитените детски градини в Република България за 
учебната 2018/2019 г. 

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

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

10. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 154/16.05.2018 г., относно: 
Включване на ОУ „Христо Ботев” – с. Баниска, община Две могили, област Русе в 
Списъка със защитените училища в Република България за учебната 2018/2019 г. 

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

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

11. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 155/17.05.2018 г., относно: 
Отдаване под аренда на имоти от общински поземлен фонд. 

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

животновъдство и гори”. 

12. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 156/18.05.2018 г., относно: 
Отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост. 

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

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

други дейности”. 

13. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 157/18.05.2018 г., относно: 
Подаване на проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ с интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.18 
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„СОЦИАЛНО – ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. 
ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ” – 
КОМПОНЕНТ 1 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020” и 
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020” и 
Одобряване на задължителни партньорства по процедура чрез директно предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ с интергирано проектно предложение BG05M9OP001-2.18 
„СОЦИАЛНО – ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. 
ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ” – 
КОМПОНЕНТ 1 по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020” и 
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020”. 

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

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

Първа точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 110/11.04.2018 г., относно: 
Приемане на Наредба за изменение и допълнение на 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. 

По нея докладва:  

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

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 е приета с Решение № 519 по Протокол № 
33 от 20.12.2013 г. От тогава до днес са извършвани изменения в нормативни актове от по-
висока степен - Закона за публичните финанси и Закон за местното самоуправление и 
местната администрация. Допълнена е глава осма – Общинско сътрудничество в ЗМСМА. 
Освен въведените конкретни изисквания за осъществяването и обхвата на 
сътрудничеството са определени и допълнителни задължения, свързани с изготвянето в 
срок до 10 март на анализ на дейността и финансовото състояние на общината. Този срок 
съвпада с определения, съгласно чл. 130д от ЗПФ срок за оценка на финансови 
затруднения на общината, т. е. показва дали към края на предходната година е установено 
наличие на условията по чл. 130а, ал. 1 от ЗПФ. Целите, които се поставят с приемане на 
предлаганото допълнение на Наредба № 6 са Актуализиране на Наредбата в съответствие 
с действащото законодателство; Въвеждане на ред за изготвяне на анализ на дейността и 
финансовото състояние на общината, в т.ч. и на съответствието с фискалните правила по 
Закона за публичните финанси, приложими за местните власти; Въвеждане на ред за 
изготвяне на доклад за резултатите от извършената оценка за наличие на условията по чл. 
130а, ал. 1 от Закона за публичните финанси към края на предходната година. Резултатите, 
които се очакват от прилагането на Наредбата се свеждат до постигане на целите, наложили 
приемането на същата. Анализите за дейността и финансовото състояние на Общината ще 
подпомогнат ръководството при вземане на обосновани управленски решения. Те ще 
създадат увереност за целесъобразността и ефективността в разходване на финансовите 
средства. 

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

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

Комисията по „Териториално устройство и строителство, местно самоуправление и 
нормативна уредба” също разгледа на свое заседание настоящата докладна записка и 
излезе със становище предложеният ни в нея проект на решение да бъде приет, като се 
запише, че наредбата влиза в сила от 01.06.2018 г. 

Разисквания по първа точка нямаше. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
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Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
110/11.04.2018 г. е явно, моля гласувайте. 

 

По първа точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 2 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 4, ал. 1 и чл. 

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

комисии и взаимодействието му с общинската администрация, чл. 82 ал. 1 от Закона 

за публичните финанси, 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. № 110 от 11.04.2018 г. 

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

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

РЕШЕНИЕ 

№ 779 
  

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на 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, която влиза в сила от 01.06.2018 г. 

Приложение: Наредба за изменение и допълнение на 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 

 

Втора точка от дневния ред: 

Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 139/26.04.2018 г., относно: 
Приемане на Правилник за изменение на Правилник № 1 за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация.  

По нея докладва:  

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

Окръжна прокуратура – Русе е протестира против разпоредбата на чл. 14, ал.1, т. 14 
от нашия Правилник № 1, с която сме вменили като задължение на председателя на 
Общинския съвет да „подписва заповеди за командировки на общинските съветници и на 
кмета на общината, когато са извън страната”. Тя счита, че сме си превишили правата, тъй 
като председателя на Общинския съвет може да подписва заповеди за командировки на 
кмета на общината, когато са извън страната, но не и на общинските съветници. 

В този смисъл е направеното предложение за изменение на Правилник № 1. В 
Общинският съвет не са постъпвали други предложения в предвидения по закон 30 – 
дневен срок за изменение на тази разпоредба.   

Втора комисия, разгледа на свое заседание, проведено на 18.05.2018 година 
настоящата докладна записка и предлага на Общинския съвет да приеме предложения 
проект за решение. 

Тук искам само да направя едно уточнение – виждате, че докладната записка е с 
дата 26.04.2018 г. и съгласно чл. 26, ал. 4 от ЗНА, проектите следва да се публикуват на 
страницата на Общината и да бъдат гласувани след изтичане на 30 – дневния срок. Днес е 
29 – тия ден, съгласно тази рагпоредба. В нея, в изречение 2 се предвижда при 
изключителни случаи тези промени могат да се приемат в 14 – дневен срок. Независимо, 
че това не е записано в докладната записка, виждате, че имаме покана за наши Общински 
съветници и служители от администрацията да посетят чужбина, което всъщност поставя 
една въпросителна пред Председателя на Общинския съвет да изпълни ли правилника или 
не с оглед на протеста, който е направен от прокуратурата. В този смисъл аз считам за 
редно вместо да отлагаме приемането на правилника с още един месец, а да го приемем 
днес. Не считам, че нарушаваме тази разпоредба и предлагам на Общинските съветници 
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да подкрепим това предложение, като тези изменения в правилника влизат в сила от 
01.06.2018 г. 

Разисквания по втора точка нямаше. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 
139/26.04.2018 г. е явно, моля гласувайте. 

 

 

По втора точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 2 

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

администрация, чл. 4, ал. 1 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация във връзка с чл. 10, ал. 2 от Закона за нормативните актове и 

Докладна записка с вх. № 139 от 26.04.2018 г. след проведено явно гласуване с 15 

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

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 780 

1. Приема Правилник за изменение на Правилник № 1 за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, който влиза в сила от 01.06.2018 година.  

Приложение: Правилник за изменение на Правилник № 1 за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация.  
 

Трета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Иво Господинов с вх. № 146/14.05.2018 г., относно: 
Информация за изпълнение дейностите по предоставянето на социални услуги в «Център 
за обществена подкрепа» - град Две могили за 2017 г. 

По нея докладва:  

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

дейности”: 

Социални услуги предоставяни в ЦОП са: “Ресурсно подпомагане на деца със 
специални образователни потребности  /СОП/”; “Превенция на отпадане от училище”; 
“Превенция на отклоняващото се поведение при деца и работа с деца с отклоняващо се 
поведение”; “Семейно консултиране и подкрепа на биологичното семейство”; “Семейно 
планиране”; “Деинституционализация и реинтеграция на деца, при които има възможност 
за връщане в семейна среда”; “Промоция и работа по „Приемна грижа”. Центърът е с 
капацитет 40 броя потребители. 

Информацията за изпълнение дейностите по предоставянето на социални услуги в 
«Център за обществена подкрепа» - град Две могили за 2017 г. е изключително подробна, 
поради което становището на комисията по „Здравеопазване и социални дейности” е тя да 
бъде приета. 

Разисквания по трета точка нямаше. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Иво Господинов с вх. № 
146/14.05.2018 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 самоуравление и местната 

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

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, във 

връзка с Решение № 672 по Протокол № 33/22.12.2017г. и Докладна записка с вх. № 
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146 от 14.05.2018 г. след проведено явно гласуване с 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 781 
  

1. Приема за сведение, информация за изпълнение на дейността по предоставянето 
на социални услуги в „Център за обществена подкрепа“ - гр. Две могили за 2017 г. 

Приложение: Информация за изпълнение на дейностите по предоставянето на 
социални услуги в “Център за обществена подкрепа” – гр. Две могили за 2017 г.  

 

Четвърта точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 148/16.05.2018 г., относно: 

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

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

Община Две могили е собственик на недвижим имот по Акт за частна общинска 
собственост № 3703 от 01.04.2014 г. на Кмета на Община Две могили, а именно: „Друга 
изкуствена водна площ” с площ 18.694 дка., представляващо Имот № 000206 по картата на 
възстановената собственост в землището на с. Кацелово, община Две могили, област Русе. 
 Има проявен интерес за закупуване на въпросния имот. Данъчната оценка на имота 
е 1 160.90 лева, а пазарната – в на 13 964.00 лева. 

Становището на Комисията по „Земеделие, животновъдство и гори” е 
предложеният ни проект на решение да бъде приет. 

Разисквания по четвърта точка нямаше. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
148/16.05.2018 г. е поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 25.05.2018 година  
 

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

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ” 

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

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

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

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от 

Закона за общинската собственост, чл. 37, ал. 1 от Наредба № 7 за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в 

Община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 148 от 16.05.2018 г. след 

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

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

РЕШЕНИЕ 

№ 782 
  

1. Дава съгласие да бъде включен в т. 2 на Раздел IV от Програмата за управление и 
разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 година следния имот: „Друга 
изкуствена водна площ”, с площ 18.694 дка, представляващо имот № 000206 по картата на 
възстановената собственост, по Акт № 3703 от 01.04.2014 г. за частна общинска 
собственост. 
 2. Имота описан в т. 1 да бъде продаден след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване. 

2.1. При данъчна оценка на имота, в размер на 1 160.90 лева (хиляда сто и 
шестдесет лева и деветдесет стотинки), при пазарна оценка в размер на 13 964.00 лева 
(тринадесет хиляди деветстотин шестдесет и четири лева и нула стотинки), съгласно 
доклада на лицензиран оценител от 11.05.2018 г., определя начална продажна цена в 
размер на 14 000.00 лева (четиринадесет хиляди лева) без ДДС или 16 800.00 лева 
(шестнадесет хиляди и осемстотин лева) с ДДС. 

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

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

3. Възлага на Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите действия 
за: 

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

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

3.3. В тридневен срок от сключването на договора за покупко – продажба да се 
представи копие от същия в Общински съвет, съгласно чл. 44, ал. 1, т. 18 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация. 
 

Пета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 149/16.05.2018 г., относно: 

Продажба на поземлен имот с идентификатор 20184.1.114 по кадастралната карта на гр. 
Две могили - частна общинска собственост на собственика на законно построени в имота 
сгради. 

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 Община Две могили е постъпила молба от Зекере Мехмедов 
Зейнелов, с която лицето изявява желанието си да закупи имот частна общинска 
собственост с идентификатор 20184.1.114, в който са построени негови собствени сгради. 
Към молбата е приложено копие от Удостоверение № 569 от 15.06.1978 г. за признато 
право на строеж върху държавно дворно място и право на собственост върху построените 
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сгради и подобрения в местата. На основание чл. 18 от Закона за собствеността чл. 5 и чл. 
6 от Закона за опрощаване, удостоверението заменя нотариален акт и установява всички 
права на носителя. Данъчната оценка на недвижимият имот е 3 811.30 лева (три хиляди 
осемстотин и единадесет лева и тридесет стотинки), съгласно удостоверение за данъчна 
оценка № 6804000291/02.05.2018 г. Пазарната стойност на имота е 4 040.00 лева (четири 
хиляди и четиридесет лева), съгласно изготвената Експертна оценка. 

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

Разисквания по пета точка нямаше. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
149/16.05.2018 г. е поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 25.05.2018 година  
 

Относно: Продажба на поземлен имот с идентификатор 20184.1.114 по 

кадастралната карта на гр. Две могили - частна общинска собственост на собственика 

на законно построени в имота сгради. 
№ ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ Г Л А С У В А Л 

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ” 

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

 

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

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

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

общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 38, ал. 1 от 

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

общинска собственост в община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 

149 от 16.05.2018 г. след проведено поименно гласуване с 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 783 
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1. Дава съгласие да бъде включен в т. 2 от Раздел IV от Годишната програма за 
управление и разпореждане с общинска собственост за 2018 година следният недвижим 
имот: Имот с идентификатор 20184.1.114 по кадастралната карта на град Две могили, с 
площ от 933 кв. м., представляващ „Дворно място”, с граници и съседи: север-20184.1.113, 
изток-20184.1.2769 и юг-20184.1.115; 

2. Дава съгласие да бъде продаден Имот с идентификатор 20184.1.114 по 
кадастралната карта на град Две могили, с площ от 933 кв. м., представляващ „Дворно 
място”, с граници и съседи: север - 20184.1.113, изток - 20184.1.2769 и юг - 20184.1.115 за 

сумата от 4 040.00 лева на собственика на законно построените в имота сгради. 
3. Възлага на Кмета на Община Две могили да изпълни решението на Общински 

съвет-Две могили. 
 

Шеста точка от дневния ред: 

Докладна записка от Татяна Петрова с вх. № 150/16.05.2018 г., относно: 

Информация за резултатите от дейността в Детска ясла „Радост” град Две могили за 
периода м. септември 2017 г. до м. май 2018 г. 

По нея докладва:  

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

дейности”: 

В Общинския съвет е постъпила Информация за резултатите от дейността в Детска 
ясла „Радост“ гр. Две могили за периода м. септември 2017 г. до м. май 2018 г. 
Информацията беше разгледана на заседание на четвърта комисия, която излезе със 
становище тя да бъде приета.  

Лаконичен съм по следните причини – г-н Кмете, уважаеми служители от 
общинска администрация, второстепенни разпоредители с финансови средства. 

Не разчитайте на късата памет на Общинските съветници, защо казвам това. Преди 
години когато въведохме графика за предоставяне на информациите, които постъпват в 
Общинския съвет, идеята на онези Общински съветници беше периодично поне един път 
в годината те да получават информация какво се случва в тези учреждения. Имам предвид 
какво се случва и какви проблеми те имат и съответно тези проблеми Кметът на 
Общината каквито приоритети има да ги изпълнява и това ние като Общински съветници 
можем да направим, да помогнем. Нас не ни интересува дали сградата е два етажа, на три 
етажа, какви са целите и задачите. Целите и задачите трябва да ги знаят хората, които 
работят в съответните институции. На мен ми е крайно неудобно да чета информации, 
които са от преди една, две, три, пет години. Ако отидем сега в Общинския съвет, мисля 
че има много добро деловодство ще видите информации, които са предавани назад в 
годините и които са същите с настоящите, нищо не се е променило. Информациите, които 
чета аз искам да имат характер, да видя, че този който пише информацията се интересува 
от това, което му е възложено, че милее за работата си. 

Разисквания по шеста точка нямаше. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Татяна Петрова с вх. № 150/16.05.2018 
г. е явно, моля гласувайте. 

 

 

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

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

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

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската 

администрация и Докладна записка с вх. № 150 от 16.05.2018 г. след проведено явно 

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

„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 784 
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1. Приема Информация за резултатите от дейността в Детска ясла „Радост” гр.  Две 
могили за периода месец септември 2017 г. до месец май 2018 г.  

Приложение: Информация за резултатите от дейността в Детска ясла „Радост” гр. 
Две могили за периода м. септември 2017 г. до м. май 2018 г.  
 

 Седма точка от дневния ред: 

Докладна записка от Георги Малев с вх. № 151/16.05.2018 г., относно: 

Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село Бъзовец за периода 
01.04.2017 г. до 30.04.2018 г. и проблемите, които стоят пред него. 

По нея докладва:  

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

Комисията по „Териториално устройство и строителство, местно самоуправление и 
нормативна уредба” разгледа на свое заседание представената информация за резултатите 
от дейността на Кмета на Кметство село Бъзовец за периода 01.04.2017 г. до 30.04.2018 г. 
и проблемите, които стоят пред него и излезе със становище тя да бъде приета във вида, в 
който ни се предлага. 

Разисквания по седма точка нямаше. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Георги Малев с вх. № 151/16.05.2018 
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 и Докладна записка с вх. № 151 от 16.05.2018 г. след проведено явно 

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

„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 785 
 

1. Приема Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село 
Бъзовец за периода 01.04.2017 г. до 30.04.2018 г. и проблемите, които стоят пред него. 

Приложение: Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село 
Бъзовец за периода 01.04.2017 г. до 30.04.2018 г. и проблемите, които стоят пред него. 

 

Осма точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 152/16.05.2018 г., относно: 

Включване на ДГ „Първи юни” – с. Баниска, община Две могили, област Русе в Списъка 
със защитените детски градини в Република България за учебната 2018/2019 г. 

По нея докладва:  

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

символика, младежта, спорта и туризма”: 

Една от основните задачи в образователната политика е осигуряването на нормален 
и равен достъп до образование на учениците в задължителна предучилищна и училищна 
възраст. С решение №568, взето на заседание на Общински съвет – Две могили с 
Протокол № 28/28.07.2017 г., бе взето решение да бъде предложено на Министерството на 
образованието и науката ДГ „Първи юни” – с. Баниска да бъде включена в Списъка на 
защитените детски градини и училища за учебната 2017/2018 година. След взетото 
решение и направеното мотивирано предложение от Кмета на Община Две могили, 
детската градина не бе включена в Списъка на защитените детски градини и училища за 
2017/2018 година. В тази връзка имаме предложение ДГ „Първи юни” – с. Баниска да бъде 
включена в Списъка със защитените детски градини и училища за учебната 2018/2019 г.  
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В Закона за предучилищното и училищното образование е регламентирано, че 
защитена детска градина е градина, закриването на която би довело до нарушаване 
достъпа до образование на децата в задължителна предучилищна възраст. Съгласно 
Постановление на Министерски съвет № 121/23.06.2017 г. за защитена детска градина по 
смисъла на чл. 54, ал. 1 от ЗПУО се определя детска градина, която ако бъде закрита, най-
малко 8 деца в задължителна предучилищна възраст ще пътуват на не по-малко от 14 
километра или 5 деца в задължителна предучилищна възраст ще пътуват на не по-малко 
от 20 километра по наличната пътна мрежа до най-близката друга детска градина или 
училище, които организират задължително предучилищно образование. 

По прогнозни данни, предоставени от директора на ДГ „Първи юни” – с. Баниска, 
през учебната 2018/2019 г. броят на децата в задължителна предучилищна възраст ще бъде 
10 (едно от децата пътува от с. Помен). Във филиала на детската градина, който се намира 
в с. Бъзовец за учебната 2018/2019 година, броят на децата в задължителна предучилищна 
възраст ще бъде 8, като 1 от тях пътува от с. Чилнов. Най-близката детска градина се 
намира в гр. Борово (на разстояние от 12, 900 км. от с. Баниска), но видно от писмо на 
кмета на Община Борово с изх. №28-03-1/07.05.2018 г., ДГ „Славейче” – гр. Борово не 
разполага с необходимия кадрови ресурс и материална база, които да позволят 
приемането на 18 деца в задължителна предучилищна възраст от ДГ „Първи юни” – с. 
Баниска и филиала й в с. Бъзовец, каквото е изискването на чл. 1, ал. 3 от ПМС 
№121/23.06.2017 г. Следващата по близост детска градина е в гр. Две могили (на 
разстояние от 23 км. от с. Баниска). 

Видно е, че ако детската градина в с. Баниска и нейният филиал в с. Бъзовец бъдат 
закрити повече от 8 деца в задължителна предучилищна възраст ще пътуват на не по-
малко от 14 км. по наличната пътна мрежа до най-близката друга детска градина, която 
организира задължително предучилищно образование и има капацитет да приеме 
допълнителен брой деца в предучилищна възраст т.е. ДГ „Първи юни” - с. Баниска 
отговаря на критериите за защитена детска градина, залегнали в чл. 1 от Постановление 
№121 от 23.06.2017 година на Министерски съвет. 

Становището на Комисията по „Образование, култура вероизповедания, 
символика, младежта, спорта и туризма” е предложеният ни проект на решение да бъде 
приет. 

Разисквания по осма точка нямаше. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
152/16.05.2018 г. е явно, моля гласувайте. 

 

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

3, чл. 21, ал. 1, т. 23, ал. 2 и чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 54, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното 

образование, чл. 5, ал. 1 от Постановление на Министерски съвет № 121/23.06.2017 г. 

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

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и 

Докладна записка с вх. № 152 от 16.05.2018 г. след проведено явно гласуване с 15 

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

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 786 
 

1. Предлага на Министерството на образованието и науката при актуализиране на 
Списъка със защитените детски градини за учебната 2018/2019 г., в него да бъде включена 
Детска градина „Първи юни” – село Баниска, община Две могили, област Русе и нейният 
филиал „Детелина” – с. Бъзовец; 

2. Възлага на Кмета на общината в изпълнение на т. 1 от настоящото решение да 
внесе мотивирано предложение до Министерство на образованието и науката за 
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включване на Детска градина „Първи юни” – село Баниска в актуализирания Списък със 
защитените детски градини за учебната 2018/2019 г. 

 

Девета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 153/16.05.2018 г., относно: 
Включване на филиал „Олга Жекова” – с. Кацелово към ДГ „Св. св. Кирил и Методий” – 
гр. Две могили в Списъка със защитените детски градини в Република България за 
учебната 2018/2019 г. 

По нея докладва:  

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

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”: 

Докладната записка е идентична с предходната. Комисията по „Образование, 
култура вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма” я разгледа на свое 
заседание и излезе със становище предложеният ни проект на решение в нея да бъде 
приет. 

Разисквания по девета точка нямаше. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
153/16.05.2018 г. е явно, моля гласувайте. 

По девета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 17, ал. 1, 

т. 3, чл. 21, ал. 1, т. 23, ал. 2 и чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 54, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното 

образование, чл. 5, ал. 1 от Постановление на Министерски съвет № 121/23.06.2017 г. 

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

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и 

Докладна записка с вх. № 153 от 16.05.2018 г. след проведено явно гласуване с 15 

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

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 787 
  

 1. Предлага на Министерството на образованието и науката при актуализиране на 
Списъка със защитените детски градини за учебната 2018/2019 г., в него да бъде включен 
филиал „Олга Жекова” с. Кацелово към Детска градина „Св. св. Кирил и Методий” – гр. 
Две могили. 

2. Възлага на Кмета на общината в изпълнение на т. 1 от настоящото решение да 
внесе мотивирано предложение до Министерство на образованието и науката за 
включване на филиал „Олга Жекова” с. Кацелово към Детска градина „Св. св. Кирил и 
Методий” – гр. Две могили в актуализирания Списък със защитените детски градини за 
учебната 2018/2019 г. 
 

Десета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 154/16.05.2018 г., относно: 
Включване на ОУ „Христо Ботев” – с. Баниска, община Две могили, област Русе в 
Списъка със защитените училища в Република България за учебната 2018/2019 г. 

По нея докладва:  

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

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”: 

И тази докладна записка е идентична с предходните две. Комисията я разгледа на 
свое заседание и излезе със становище предложеният ни проект на решение в нея да бъде 
приет. 

Разисквания по десета точка нямаше. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
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Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
154/16.05.2018 г. е явно, моля гласувайте. 

 

По десета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 17, ал. 1, 

т. 3, чл. 21, ал. 1, т. 23, ал. 2 и чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 54, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното 

образование, чл. 5, ал. 1 от Постановление на Министерски съвет № 121/23.06.2017 г. 

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

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и 

Докладна записка с вх. № 154 от 16.05.2018 г. след проведено явно гласуване с 15 

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

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 788 
  

1. Предлага на Министерството на образованието и науката при актуализиране на 
Списъка със защитените училища за учебната 2018/2019 г., в него да бъде включено 
Основно училище „Христо Ботев” – село Баниска, община Две могили, област Русе. 

2. Възлага на Кмета на общината в изпълнение на т. 1 от настоящото решение да 
внесе мотивирано предложение до Министерство на образованието и науката за 
включване на ОУ „Христо Ботев” – село Баниска в актуализирания Списък със 
защитените училища за учебната 2018/2019 г. 

 

Единадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 155/17.05.2018 г., относно: 
Отдаване под аренда на имоти от общински поземлен фонд. 

По нея докладва:  

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

животновъдство и гори”: 

С договор за аренда № 379 от 04.01.2012 г., Община Две могили е отдала по аренда 
следните недвижими имоти: 

1. Имот № 000147, с площ от 250.003 дка, находящ се в землището на с. 
Батишница; 

2. Имот № 000214, с площ от 90.986 дка, находящ се в землището на с. Острица; 
3. Имот № 000205, с площ от 74. 572 дка, находящ се в землището на с. Острица; 
4. Имот № 000210, с площ от 206.621 дка, находящ се в землището на с. Острица; 
5. Имот № 116002, с площ от 42.267 дка, находящ се в землището на с. Бъзовец; 
6. Имот № 000462, с площ от 17.542 дка, находящ се в землището на с. Бъзовец; 
7. Имот № 000464, с площ от 137.763 дка, находящ се в землището на с. Бъзовец; 
8. Имот № 000465, с площ от 32.660 дка, находящ се в землището на с. Бъзовец; 
9. Имот № 000481, с площ от 81.313 дка, находящ се в землището на с. Бъзовец; 

 На 28.03.2018 г. е подписано Споразумение за прекратяване на сключения договор 
за аренда по взаимно съгласие на страните, на основание чл. 27, ал. 1, т. 3 от Закона за 
аренда в земеделието. Поради сериозните финансови затруднения, които арендаторът - 
„Лигнум холдинг” АД е имал преди прекратяване на договора, арендуваните имоти не са 
стопанисвани добре и за засадените дървесни видове не са полагани нужните грижи. След 
извършена проверка е установено, че залесените площи са 58 % или 542.796 дка от цялата 
площ на имотите. Залесените култури са в лошо състояние, с наранявания по стеблата, 
прехапани върхове, обелени и изпочупени стволове от дивеч и домашни животни. В 
сравнително добро състояние са единствено насажденията в с. Бъзовец, като само по 
периферията на имотите има частични повреди по стъблата на дърветата, причинени от 
дивеч и домашни животни. През последните години в насажденията не са провеждани 
необходимите лесовъдски дейности, като кастрене, отглеждане и др., което се отразило на 
състоянието и развитието на дърветата. 
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С оглед състоянието на насажденията, в интерес на Община Две могили е имотите 
да бъдат отдадени отново под аренда, тъй като са залесени и това ще осигури 
поддържането на съществуващата дървесна растителност и залесяването с нова, където 
това е необходимо. 

Решенията, които трябва да вземем са наистина много трудни и при разглеждане на 
докладната записка на заседание на комисията решихме началната цена в т. 3.2. при 
провеждане на конкурса да бъде 30 лева на дка, а т. 4.1. да добие вида: 

„4.1. Размер на арендното плащане с относителна тежест – 80 %: 
- за предложена цена до 30.00 лева/дка – 45 т.; 
-за предложена цена от 31.00 до 35.00 лева/дка  – 55 т.; 
- за предложена цена от 36.00 до 40.00 лева/дка – 65 т.; 
-за предложена цена от 41.00 до 45.00 лева/дка – 75 т.; 
- за предложена цена от и по-висока от 45.00 лева/дка – 80 т.;” 
С тези промени комисията предлага да се приеме предложеният проект на решение. 
В разискванията по единадесета точка участие взеха: 

1. Байчо Георгиев – Общински съветник: 

Миналата седмица втора комисия проведохме една много хубава среща с 
потенциалния кандидат за наемане на тези имоти. След тази среща лично аз останах с 
впечатлението, че тези хора знаят за какво става въпрос, не са дошли просто ей така, 
разбират си от работата и в този смисъл няма нищо лошо в това да им отдадем имотите на 
тях. 

От всички тези повече от 900 дка, 542 дка са залесени и никъде в решението не 
става ясно какво се случва с тези дървета – имат ли някаква оценка, каква им е цената? 

2. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 

Същия въпрос зададохме и ние на оценителя – щом са в добро състояние 
залесените 542 дка, каква е стойността им? Стойността е 78 лева на дка, но веднага 
възникна въпроса – трябва да отдадем само тези, които са в добро състояние, т.е. 542 дка 
на цена 78 лева на дка, а къде остават останалите декари до общите 933? Фактически тях 
ги изключваме и едва ли ще има кандидати за тях. Тук първоначалната цена, която 
започва от 30 лева на дка, повтарям се отнася за цялата площ от 933 дка независимо дали е 
залесена, незалесена и т.н. 

3. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Съгласен съм с предложената цена на комисията. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
155/17.05.2018 г. е поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 25.05.2018 година  
 

Относно: Отдаване под аренда на имоти от общински поземлен фонд. 

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

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ” 

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

 

След приключване на разискванията по единадесета точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 във връзка с чл. 27, ал. 4 и 

ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 1, ал. 3 от 

Закона за арендата в земеделието, чл. 72, ал. 3 във връзка с чл. 73, ал. 1 и чл. 85, ал. 2 

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

общинска собственост в община Две могили, чл. 3, ал. 2, т. 2 от Правилник № 1 за 

организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с вх. № 155 

от 17.05.2018 г. след проведено поименно гласуване с 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 789 
  

1. Дава съгласие да бъдат включени в т. 2 на Раздел IV от Програмата за 
управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 година, приета с 
Решение № 699 по Протокол № 34/26.01.2018 г. на Общински съвет Две могили следните 
имоти: 

1.1. Имот № 000147 с площ от 250,003 дка, находящ се в землището на с. 
Батишница, съгласно Акт № 3836/20.10.2017 г. за частна общинска собственост, ЕККАТЕ 
02868, с начин на трайно ползване „трайни насаждения”, категория на земята четвърта, 
при граници и съседи: север имот № 000148- пасище, мера на Община Две могили, изток 
имот № 000148 – пасище, мера на Община Две могили, юг – землищна граница; 

1.2. Имот № 000214, с площ от 90,986 дка, съгласно Акт № 3830/18.10.2017 г., 
находящ се в землището на с. Острица, ЕКАТТЕ 54362, с начин на трайно ползване 
„трайни насаждения”, при категория шеста (87,309 дка) и четвърта (3,667 дка) при 
граници и съседи: север имот № 031049-нива на Стефан Илиев Маринов, изток имот № 
046056 – полски път на Община Две могили, юг имот №059003 – лозе на Савка Петкова 
Георгиева; 

1.3. Имот № 000205, с площ от 74, 572 дка, съгласно Акт №3832/18.10.2017 г. за 
частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Острица, ЕКАТТЕ 54362, с 
начин на трайно ползване „трайни насаждения”, категория на земята: шеста (22,918 дка) и 
четвърта (51,654 дка) при граници и съседи:Имот №000204-полски път на Община Две 
могили, Имот № 000211-полски път на Община Две могили, Имот №000215-полски път на 
Община Две могили; 

1.4. Имот № 000210, с площ от 206,621 дка, съгласно Акт №3831/18.10.2017 г. за 
частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Острица, ЕКАТТЕ 54362, с 
начина на трайно ползване „трайни насаждения”, категория на земята на шеста (130,413 
дка), четвърта (76,033 дка) и трета (0,175дка) при граници и съседи: север имот № 000211 
– полски път на Община Две могили, изток – имот № 000215 – полски път на Община Две 
могили, юг – имот № 000215 – полски път на Община Две могили; 

1.5. Имот № 116002, с площ от 42,267 дка, съгласно Акт № 3833/18.10.2017 г., 
находящ се в землището на с. Бъзовец, ЕКАТТЕ 07212, в местността „Дълги пол”, с начин 
на трайно ползване „трайни насаждения”, категория на земята-девета, при граници и 
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съседи: север имот № 000475 – Дере, овраг, яма на Община Две могили, изток имот № 
000475 – дере, овраг, яма – на Община Две могили, юг – имот № 000467 – полски път на 
Община Две могили; 

1.6. Имот № 000462, с площ от 17,542 дка, съгласно Акт № 3829/18.10.2017 г. за 
частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Бъзовец, ЕКАТТЕ 07212, в 
местността „Коли Балъка”, с начин на трайно ползване „трайни насаждения”, категория на 
земята при неполивни условия-пета, при граници и съседи:Имот № 000463-полски път на 
Община Две могили, Имот № 165006-залесена територия на МЗГ/ДЛ/ДДС; Имот 
№000463-полски път на Община Две могили; 

1.7. Имот № 000464, с площ от 137,763 дка, съгласно Акт № 3835/19.10.2017 г. за 
частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Бъзовец, ЕКАТТЕ 07212, 
местността „Бахчелъка”, с начин на трайно ползване „трайни насаждения”, категория на 
земята при неполивни условия пета, при граници и съседи: Имот № 000481-трайни 
насаждения на Община Две могили, изток имот № 165006 – залесена територия на 
МЗГ/ДЛ/ДДС, юг – имот № 000463 – полски път на Община Две могили; 

1.8. Имот № 000465, с площ от 32,660 дка, съгласно Акт № 3834/19.10.2017 г. за 
частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Бъзовец, ЕКАТТЕ 07212, в 
местността „Бахчелъка”, с начин на трайно ползване „Трайни насаждения”, категория на 
земята при неполивни условия девета, при граници и съседи: север имот № 000467 – 
полски път на Община Две могили, изток имот № 165005 – залесена територия на МЗ-
ДЛ/ДДС, юг имот № 000464- трайни насаждения на Община Две могили 

1.9. Имот № 000481, с площ от 81,313 дка, съгласно Акт № 3837/20.10.2017 г. за 
частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Бъзовец, ЕКАТТЕ 07212, в 
местността „Бахчелъка”, с начин на трайно ползване „трайни насаждения”, категория на 
земята при неполивни условия девета, при граници и съседи: север имот № 165005 – 
залесена територия на МЗГ-ДЛ/ДДС, изток имот № 000704 – полски път на Община Две 
могили, юг имот № 000464 – трайни насаждения на Община Две могили. 

2. Дава съгласие имотите описани в т. 1 да бъдат отдадени под аренда за срок от 25 
години за отглеждане на трайни насаждения от дървесни видове.  

3. Определянето на арендатора да се извърши чрез провеждане на публично 
оповестен конкурс при следните условия: 

3.1. До участие в конкурса се допускат кандидати, които отговарят на следните 
условия: 

3.1.1. Да са физически или юридически лица, учредени и регистрирани в 
съответствие с действащото българско или приложимо чуждестранно законодателство, 
като търговци или земеделски производители; 

3.1.2. Чуждестранните лица да са със седалище или гражданство от държава – 
членка на Европейския съюз; 

3.1.3. Да не са в открито производство по несъстоятелност и да не са в 
производство по ликвидация, съобразно съответното законодателство; 

3.1.4. Да нямат задължения за данъци и такси по смисъла на Закона за местните 
данъци и такси и лихви към тях към Община Две могили, установени с акт на 
компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на 
задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила; 
 3.2. Началната цена при провеждане на конкурса да бъде от 30.00 лева (тридесет 
лева и нула стотинки) на декар, съгласно Експертна оценка на независим лицензиран 
оценител за определяне на пазарната стойност на земеделска земя в землищата на община 
Две могили, област Русе от 14.05.2018 г. 

4. Определя следните критерии за оценяване на постъпилите предложения на 
участниците в публичнооповестения конкурс: 

4.1. Размер на арендното плащане с относителна тежест – 80 %: 
- за предложена цена до 30.00 лева/дка – 45 т.; 
-за предложена цена от 31.00 до 35.00 лева/дка  – 55 т.; 
- за предложена цена от 36.00 до 40.00 лева/дка – 65 т.; 
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-за предложена цена от 41.00 до 45.00 лева/дка – 75 т.; 
- за предложена цена от и по-висока от 45.00 лева/дка – 80 т.; 
4. 2. Работни места с относителна тежест – 20 %. 
Участникът следва задължително да предложи разкриването на най-малко 6 

работни места, които да поддържа за първите пет години от срока на договора. 
- за предложение за разкриване на 6 работни места – 15 т. 
- за предложение за разкриване на 7 работни места – 16 т. 
- за предложение за разкриване на 8 работни места – 17 т. 
- за предложение за разкриване на 9 работни места – 18 т. 
- за предложение за разкриване на 10 работни места – 19 т. 
- за предложение за разкриване на 11 и повече работни места – 20 т. 
Начин на класиране: 
На първо място се класира предложението на този участник, който събере най-

голям общ брой точки.  
5. Възлага на Кмета на община Две могили да организира и проведе всички 

процедури по това решение, да проведе конкурса, като изготви и одобри необходимата за 
това конкурсна документация, да назначи комисия по провеждане на конкурса, да 
определи размера на депозита за участие, както и да определи задължителните документи 
за участие и да сключи договор за аренда,  
 6. В тридневен срок от сключване на договор за аренда или издаване на заповед за 
прекратяване на конкурса да представи копие от същите в Общински съвет – Две могили. 

 

Дванадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 156/18.05.2018 г., относно: 
Отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост. 

По нея докладва:  

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

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

други дейности”: 

В деловодството на Общината е постъпило искане за наемане на помещение за срок 
от 18 месеца от СНЦ „Развитие на социалния капитал”. Наемането на помещение е 
свързано с подписване на договор от сдружението за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ BG05M90P001-2.010-0192 за реализиране на проект „Хартиен свят” по 
процедура „Развитие на човешките ресурси”. Сдружението желае да наеме помещения с 
площ от 32 кв. м., намиращи се на втория етаж на сграда с административен адрес: гр. Две 
могили, община Две могили, област Русе, ул. „България” № 92. Съгласно чл. 14, ал. 6 от 
Закона за общинската собственост, с решение на общинския съвет свободни нежилищни 
имоти - частна общинска собственост могат да се отдават под наем без търг или конкурс 
за здравни, образователни и социални дейности за задоволяване на съответните нужди на 
населението, както и на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в 
обществена полза. Видно от представените документи Сдружение „Развитие на социалния 
капитал” е юридическо лице с нестопанска цел с обществено полезна дейност и не е в 
открито производство по несъстоятелност. 

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

Разисквания по дванадесета точка нямаше. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
156/18.05.2018 г. е поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 25.05.2018 година  
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Относно: Отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост. 
№ ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ Г Л А С У В А Л 

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ” 

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

 

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

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

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

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, чл. 14, ал. 6 от Закона за 

общинската собственост, чл. 23, ал. 1 от Наредба № 7 за реда за придобиване, 

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

могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 156 от 18.05.2018 г. след проведено 

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

гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 790 
  

1. Дава съгласие да бъде включен в т. 1 на Раздел IV от Програмата за управление и 
разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 година следния имот: Сграда с 
идентификатор 20184.1.10.60.1, със застроена площ от 126 кв. м., находяща се в „Дворно 
място” с идентификатор 20184.1.1060 по КККР по Акт за частна общинска собственост 
№3780/21.12.2016 г. 

2. Отдава под наем следния недвижим имот: Помещения с площ от 32 кв. м., 
намиращи се на втория етаж на сграда с идентификатор 20184.1.1060.1, ситуирана в ПИ с 
идентификатор 20184.1.1060 по КККР на гр. Две могили и с административен адрес: гр. 
Две могили, община Две могили, област Русе, ул. „България” № 92, предмет на Акт за 
частна общинска собственост № 3780/21.12.2016 г. за срок от 18 месеца на СНЦ „Развитие 
на социалния капитал”, със седалище и адрес на управление: гр. Две могили, община Две 
могили, област Русе, бул. „България” № 80, п.к. 57 

3. Определя месечна наемна цена в размер на 1,50 кв. м. без ДДС, съгласно 
Приложение № 1 – Тарифа за определяне на минимални месечни наемни цени на 
квадратен метър за отдаване под наем на свободни нежилищни имоти към Наредба №7 за 
реда на придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост 
в община Две могили, област Русе. 
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4. Възлага на Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите действия 
за: 

4.1. Изпълнение на решението по т. 1 и т. 2; 
4.2. Сключване на договор за наем със СНЦ „Развитие на социалния капитал”, със 

седалище и адрес на управление: гр. Две могили, община Две могили, област Русе, бул. 
„България” №80, п.к. 57 

4.3. В тридневен срок от сключването на договора за наем да се представи копие от 
същия в Общински съвет, съгласно чл. 44, ал. 1, т. 18 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация. 

 

Тринадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 157/18.05.2018 г., относно: 
Подаване на проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ с интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.18 
„СОЦИАЛНО – ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. 
ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ” – 
КОМПОНЕНТ 1 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020” и 
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020” и 
Одобряване на задължителни партньорства по процедура чрез директно предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ с интергирано проектно предложение BG05M9OP001-2.18 
„СОЦИАЛНО – ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. 
ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ” – 
КОМПОНЕНТ 1 по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020” и 
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020”. 

По нея докладва:  

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

Във връзка с обявена покана за подаване на проектно предложение за директно 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с интегрирано проектно предложение 
BG05M9OP001-2.018, Общината в качеството си на одобрен кандидат възнамерява да 
подготви и подаде по електронен път в системата ИСУН в установения срок до 31.05.2018 
г., проектно предложение с работно заглавие „Интегриране на уязвими групи на 
територията на община Две могили“. 

Представеният проект ще допринесе за социалната интеграция и реализация на 
уязвими групи, като ще има и неоспорим ефект върху цялостното развитие на общината. 

Проектът предвижда субсидирана заетост за 15 лица от целевата група за период от 
12 месеца; 

Планираният бюджет по проекта е 890 000.00 лева, разпределени съответно 
500 000.00 лева за дейностите по ОП РЧР и 390 000.00 лева за дейностите по ОП НОИР. 

Съгласно изискванията на насоките за кандидатстване, се налагат задължителни 
партньорства с неправителствени организации, работодател и учебно заведение по двете 
оперативни програми. 

На 14.05.2018 г. е публикувана обява в интернет страницата на община Две могили 
за набиране на задължителни партньори за реализацията на предвидените дейности. 

В указания срок са подадени кандидатури на неправителствени организации. 
Сдружение „Карпе Дием” – гр. София– за дейностите по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.”; 
Сдружение „Инициативи обединена Европа”– за дейностите по Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.”; 
Фондация „Устойчиво развитие Русе” в обществена полза за дейностите по 

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.”; 
Сдружение „Българо-румънски трансграничен институт по медиация” за 

дейностите по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-
2020 г.”;  
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Подадени са и документи от ДГ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Две могили и ДГ 
„Първи юни” – с. Баниска. 

След разглеждане на документите от комисия, назначена със Заповед № 439 от 
17.05.2018 г. на Кмета на общината се е установило, че подалите документи за участие по 
проекта организации отговарят напълно на профила за партньорски организации изискван 
по процедурата. 

В Комисията по „Бюджет и финанси” подробно разгледахме и разисквахме 
предложението за подаването на проекта. Плюсовете са, че за 1 година ще се разкрият 15 
работни места, което не е никак малко, стойността на проекта също не е никак малко. 
Единственото, което ни притеснява е, след изпълнението на поекта да връщаме пари, т.е. 
да имаме корекции. Всичко това го изговорихме в комисията, говорихме и с Кмета на 
Общината и всички ние ще си дадем съгласието, ще подкрепим участието на Общината в 
този проект. 

Тук единствената ни препоръка, г-н Кмете за подбора на екипа, тъй като проектът 
покрива интеграцията, а нея ние я съвместихме с длъжността на нашия технически 
сътрудник г-жа Миглена Димитрова. Всички колеги сме съпричастни към проекта и 
изразяваме готовност да помагаме с каквото можем, за да се случат нещата. 

Разисквания по тринадесета точка нямаше. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Ангелина Начева с вх. № 
128/17.04.2018 г. е явно, моля гласувайте. 

 

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

ал. 1, т. 23 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 общинска администрация и Докладна 

записка с вх. № 157 от 18.05.2018 г. след проведено явно гласуване с 15 (петнадесет) 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 791 
  

1. Дава съгласие Община Две могили да подготви и подаде проектно предложение 
по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с интегрирано 
проектно предложение BG05M9OP001-2.018 „СОЦИАЛНО – ИКОНОМИЧЕСКА 
ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ 
ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ” – КОМПОНЕНТ 1 по Оперативна програма „Развитие 
на човешките ресурси 2014-2020” и Оперативна програма „Наука и образование за 
интелигентен растеж 2014-2020”. 

2. Дава съгласие Община Две могили да сключи партньорско споразумение по 
процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с интегрирано 
проектно предложение BG05M9OP001-2.018 „СОЦИАЛНО – ИКОНОМИЧЕСКА 
ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ 
ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ” – КОМПОНЕНТ 1 по Оперативна програма „Развитие 
на човешките ресурси 2014-2020” и Оперативна програма „Наука и образование за 
интелигентен растеж 2014-2020”, със следните партньори: 

2.1. Сдружение „Карпе Дием” – град София – за дейностите по Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020”. 

2.2. Сдружение „Инициативи обединена Европа” – за дейностите по Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020”. 

2.3. Фондация „Устойчиво развитие Русе” в обществена полза за дейностите по 
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020”. 

2.4. Работодател в лицето на самата Община Две могили за дейностите 
осигуряващи субсидирана заетост. 
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2.5. ДГ „Св. Св. Кирил и Методий” – град Две могили за дейностите касаещи 
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020”. 

2.6. ДГ „Първи юни” – село Баниска за дейностите касаещи Оперативна програма 
„Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020”. 

3. Упълномощава Кмета на Община Две могили да предприеме всички необходими 
действия за депозиране на проекта в ИСУН, във връзка с процедура за директно 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с интегрирано проектно предложение 
BG05M9OP001-2.018 „СОЦИАЛНО – ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ 
ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ” 
– КОМПОНЕНТ 1 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020” и 
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020”, както и 
да подпише договор за БФП с управляващия орган по програмата. 

 

Четиринадесета точка от дневния ред: 

Изказвания, питания, становища и предложения от граждани. 

Такива не бяха направени. 
   

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
 

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

Забележка: Списъците с резултатите от проведеното поименно гласуване по точки 
4, 5, 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 съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация са приложени към него. 

 

Протоколът е изготвен на 29.05.2018 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:  

     

 

____________ (Христина Димитрова Ефтимова) 


