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О БЩИН А ДВЕ МО ГИ ЛИ••••О БЛАСТ  Р УСЕ 
7150Две могили, бул.”България”84, тел./факс08141/9208, тел. централа: 08141/9205;9207,e-mail: obshtina@dvemogili.bg 

VІI – МИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
тел. 0895/567 503, е-mail: obc_dvemogili@abv.bg 

Екз. № 1 
 

П Р О Т О К О Л 
 

№ 42 
 

Днес, 28 септември 2018 година, в 9.00 часа, в конферентната зала на Община Две 
могили, започна четиридесет и второто 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: Стефан Димитров Стефанов и Румен Стефанов Драков. 

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

В работата му ще вземат участие: Божидар Борисов – Кмет на Община Две могили; 
Красимира Русинова – зам.-кмет на Община Две могили; служители от Общинска 
администрация; кметове на кметства. 
  

Христина Ефтимова – 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 са допуснати няколко 
технически грешки в проекта за дневен ред, а именно:  

1. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 260/19.09.2018 г., относно: 
Продажба на недвижим имот с идентификатор 20184.1.2941 по Кадастралната карта и 
кадастралните регистри в гр. Две могили е пропусната да бъде записана. Докладната 
записка е разгледана на заседание на шеста комисия, като по нея ще докладва Мехмед 
Мехмедов. Предлагам докладната записка да бъде включена за разглеждане в дневния ред 
на настоящото заседание под т. 11, като следващите точки от проекта за дневен ред минат 
с една точка назад. 

2. Записаната под т. 15 от дневния ред Докладна записка да се чете с вх. № 249, 
вместо с вх. № 248. 

 

Имате ли Вие други предложения за изменение или допълнение на дневния ред? 
 

Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Уважаема госпожо Председател, аз бих искал да оттегля Докладна записка с вх. № 
260/19.09.2018 г., относно: Продажба на недвижим имот с идентификатор 20184.1.2941 по 
Кадастралната карта и кадастралните регистри в гр. Две могили. Имам определени 
съображения, поради което предлагам тя да не бъде разгледана днес. 

 

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 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: 
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1. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 238#1/17.08.2018 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: Галя Додева – председател на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

2. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 245/14.09.2018 г., относно: 
Отдаване под наем на терени за поставяне на автомати за топли напитки и за пакетирани 
храни и напитки в „Автогара” – гр. Две могили. 

Докладва: Румен Марков – председател на Комисията по „Противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, общинска 

собственост, сигурност, екология и други дейности ”. 

3. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 246/14.09.2018 г., относно: 

Участие на Община Две могили в извънредно общо събрание на акционерите на 
Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев”АД на 11.10.2018 г. 

Докладва: Димитър Димитров – член на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

4. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 247/14.09.2018 г., относно: 

Изменение на т. 2 от Решение № 827 по Протокол № 40/26.07.2018 г. на Общински съвет – 
Две могили. 

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

5. Докладна записка от Цветелина Райчева с вх. № 253/18.09.2018 г., относно: 

Информация за дейността на Защитено жилище за лица с умствена изостаналост село 
Могилино за периода септември 2017 г. – до август 2018 г. включително. 

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

социални дейности”. 

6. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 254/18.09.2018 г., относно: 

Продажба на незастроен терен частна общинска собственост в гр. Две могили. 
Докладва: Георги Георгиев – член на Комисията по „Противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, общинска 

собственост, сигурност, екология и други дейности ”. 

7. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 256/18.09.2018 г., относно: 

Отпускане на средства за издаване на книга „50 години град Две могили”. 
Докладва: Румен Марков – член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

8. Докладна записка от Петко Антонов с вх. № 257/19.09.2018 г., относно: 

Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село Могилино за периода 
м. септември 2017 г. до м. септември 2018 г. и проблемите, които стоят пред него. 

Докладва: Георги Георгиев – секретар на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

9. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 258/19.09.2018 г., относно: 
Отчет за изпълнение на Общинската програма за установяване на контрола върху 
кучешката популация на територията на Община Две могили, Област Русе. 

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

гори”. 

10. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 259/19.09.2018 г., относно: 

Продажба на недвижим имот УПИ IX в кв.11- а по устройствения план на с. Баниска. 
Докладва: Мехмед Чолаков – председател на Комисията по „Земеделие, 

животновъдство и гори”. 

11. Докладна записка от Георги Великов с вх. № 261/19.09.2018 г., относно: 

Продажба на недвижим имот с идентификатор 20184.1.732 на собственика на законно 
построените в имота сгради. 
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Докладва: Ивайло Пенев – член на Комисията по „Противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, общинска 

собственост, сигурност, екология и други дейности ”. 

12. Докладна записка от Георги Великов с вх. № 262/20.09.2018 г., относно: 

Промени по бюджета на Община Две могили към 01.10.2018 г. и актуализация на плана за 
капиталовите разходи за 2018 година.  

Докладва: Айдън Карамехмедов – председател на Комисията по „Бюджет и 

финанси”. 

13. Докладна записка от Георги Великов с вх. № 263/20.09.2018 г., относно: 

Изменение на Общинска транспортна схема. 
Докладва: Байчо Георгиев – член на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

14. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 248/14.09.2018 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Айгюляр Расимова Енверова за раждане на 
второ дете – Мюге Ерханова Бедриева. 

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

социални дейности”. 

                     Севгюл Юмерова – секретар на Комисията по „Бюджет и 

финанси”. 

15. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 249/14.09.2018 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Габриела Драгомирова Йорданова за 
раждане на първо дете – Драгомир Александров Живков. 

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

социални дейности”. 

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

16. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 250/14.09.2018 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Цветелина Рашкова Митова, живуща в 
село Баниска. 

Докладва: Айдън Карамехмедов – член на Комисията по „Здравеопазване и 

социални дейности”. 

                  Айдън Карамехмедов – председател на Комисията по „Бюджет и 

финанси”. 

17. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 255/18.09.2018 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Силвен Бедри Зюлкярова за раждане на 
трето дете – Едис Фаик Зюлкяров. 

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

дейности”. 

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

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

Първа точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 238#1/17.08.2018 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:  

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

Комисията по „Териториално устройство и строителство, местно самоуправление и 
нормативна уредба” разгледа на свое заседание настоящата докладна записка, относно 
приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5. Причините, които 
налагат приемането и са привеждане на нормите в съотвествие с нормативни актове от по-
висока степен; постъпил протест от д-р Пламен Петков – прокурор в Окръжна 
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прокуратура № АО-34/18 (22432/18) от 13.07.2018 г. срещу разпоредби от наредбата и 
предложения от граждани за усъвършенстване на законодателството. 

Предлаганите изменения в раздел ІІІ „Такси за ползване на пазари, тържища, 
тротоари, площади, улични платна, панаири и терени с друго предназначение” от Наредба 
№ 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 
територията на община Две могили са продиктувани от докладна записка от началника на 
отдел „Общинска собственост и регионално развитие“, с която се предлага изменение в 
таксите за ползване на места, върху които са организирани панаири, събори и празници за 
продажба на стоки на квадратен метър. В т. 1 и 2 от Таблицата към чл. 23, ал. 1 от Наредба 
№ 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 
територията на община Две могили, са уредени таксите за ползване на пазари с цел 
търговия със селскостопанска продукция и за ползване на пазари с цел търговия, като 
същите са по-ниски с 50 % от таксите за ползване на места, върху които са организирани 
панаири, събори и празници за продажба на стоки. След направена съпоставка на размера 
на същата такса в Общините Бяла, Борово, Иваново, Ценово, Сливо поле, както и преглед 
на финансовите разходи, които Община Две могили извършва за предоставяне на 
услугата, считаме за възможно намаляване на определената с Наредба № 5 такса за 
ползване на места, върху които са организирани панаири, събори и празници за продажба 
на стоки.  

Мотивите за 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 се 
изразяват в: 
  1. Привеждане на таксата в съответствие с размера на същата в други общини на 
територията на Република България, съпоставими по мащаб и население с Община Две 
могили; 
  2. Съразмерност между таксата за ползване на места, върху които са организирани 
панаири, събори и празници за продажба на стоки и разходите, които прави 
администрацията на общината за предоставянето й. 

С цел увеличаване на събираемостта и постигане на по-голяма справедливост е 
необходимо съответните такси за ползване да се намалят, като се приеме изменение в 
раздел ІІІ от Наредба № 5. 

В община Две могили е постъпил протест от д-р Пламен Петков – прокурор в 
Окръжна прокуратура № АО-34/18 (22432/18) от 13.07.2018 г. С протеста се оспорват 
разпоредбите на чл. 28, ал. 1, т. 1 в частта „10.00 лева постоянна част, която не се влияе от 
посещаемостта на детето в детската ясла”, чл. 28, ал. 1, т. 2 в частта „10.00 лева постоянна 
част, която не се влияе от посещаемостта на детето в детската градина” и чл. 28, ал. 2 в 
частта „При отсъствие на дете постоянната част от месечната дължима такса се заплаща в 
пълен размер.”. Съгласно подробно изложените мотиви, въведеното в чл. 28, ал. 1, т. 1 и 2 
и ал. 2 на Наредба № 5 правило за плащане на постоянна такса, която не се влияе от 
посещаемостта на детето в детското заведение се явява неправомерно отклонение от 
принципа на чл. 81 ЗМДТ, че такса се дължи при ползването на детски ясли и детски 
градини, възприет в чл. 28 от Наредба № 5. През 2017 г. бе разгледано предложение за 
изменение в размера на таксата, което не бе одобрено от Общински съвет. Всичко това 
продиктува необходимостта от ново разглеждане и предложение за изменение в 
нормативната уредба на таксата.  

Съгласно чл. 298 от Закона за предучилищното и училищно образование издръжката 
на децата в предучилищното образование в държавните и общинските детски градини и 
училища се осигурява със средства от държавния бюджет и със средства от общинския 
бюджет. Родителите на децата заплащат такси за издръжка на дейности, които не се 
финансират от държавния бюджет, а на децата в задължително предучилищно 
образование – само такси за дейностите по хранене, извън финансираното от държавата. 
За общинските детски градини размерът и редът за заплащане на таксите се определят със 
Закона за местните данъци и такси. Така според чл. 6, ал. 1, б. „в” и „г” общините събират 
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местни такси за ползване на детски ясли, детски градини и за дейностите по отглеждане и 
възпитание в задължителното предучилищно образование за ползване на детска градине 
извън финансираните от държавата дейности. Нормата на чл. 81 от Закона за местните 
данъци и такси определя, че за ползването на детски ясли и детски градини се събират от 
родителите или настойниците месечни такси. Тази такса, съобразно чл. 86, ал. 1 ЗМДТ е в 
размер на съответстващата реална издръжка на едно лице, а ал. 2 на същия член 
регламентира, че реалната издръжка на едно лице включва месечните разходи за храна, 
постелен инвентар и облеко, перилни и хигиенни материали, транспортни разходи за 
разнасяне на храната, както и съответната част от общите разходи за електрическа и 
топлинна енергия, вода, канализация и битови отпадъци, с изключение на даренията и 
завещанията от местни и чуждестранни физически и юридически лица. Факт е, че реалната 
издръжка на едно дете, посещаващо детска ясла или детска градина е в пъти по-висока от 
заплащаната такса. От направения анализ на разходите за периода септември 2017 г. – 
февруари 2018 г. става ясно, че събираната до момента такса не покрива реалната издръжка. 
Същевременно Наредба № 2 за здравословното хранене на децата на възраст от 0 до 3 
години в детските заведения и детските кухни и Наредба № 6 за здравословно хранене на 
децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения са разписани задълженията на 
общината по осигуряването на видовете храни и техния грамаж, които трябва да присъстват 
задължително в ежедневното меню на децата. Хранителните продукти следва да отговарят 
на съответния държавен стандарт съгласно разпоредбите на Наредба № 9 за специфичните 
изисквания към безопаснотта и качеството на храните, предлагани в детските заведения, 
училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и 
детските заведения, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и 
ученици. Стойността на продуктите в съответствие с изискванията на посочената Наредба е 
значително по-висока. Съобразно принципите, заложени в чл. 8 от Закона за местните 
данъци и такси, местните такси се определят, така че да възстановяват пълните разходи на 
общината по предоставяната услуга, както и постигане на по-голяма справедливост при 
определянето и заплащането им. Размерът на таксата може и да не възстановява пълните 
разходи на общината по предоставянето на определена услуга, когато общинския съвет 
реши, че това се налага за защита на обществения интерес, съгласно ал. 3 от цитирания член 
8 на ЗМДТ. Това мотивира и направеното предложение за промяна на таксата, като 
предлагам досегашната постоянна част се включи в таксата и размерът й стане 45,00 лв. 
месечно, а за децата, посещаващи задължителни подготвителни групи в размер на 40,00 лв., 
макар и таксата да не възстановява пълния размер на разходите. Към настоящата докладна е 
приложена подробна финансова обосновка на предлагания размер. 

Община Две могили кандидатства и реализира проект по Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси” BG051PO001-5.1.04 „ПОМОЩ В ДОМА” по 
приоритетна ос 5 „Социално включване и насърчаване на социалната икономика”, 
основна област на интервенция 5.1 „Подкрепа на социалната икономика” по схема за 
безвъзмездна финансова помощ. Изпълнението на проекта приключи на 30.04.2014 г. В 
последствие е гарантирана устойчивост след приключването му в размер на 25 %, т.е. 5 
бр. домашни помощници в рамките на 1 година, считано от 20.08.2014 година до 
20.08.2015 година. В чл. 31а от Наредба № 5 е регламентиран размерът и начинът на 
заплащане на дейността „Домашен помощник”. Тъй като дейностите по изпълнение на 
гореописания проект са приключили и поради непредоставяне на услугата е редно 
разпоредбата на чл. 31а от Наредба № 5 да бъде отменена. 

В чл. 42, ал. 1 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, са определени вида на траурните услуги и съответно 
размерът на таксите за ползването им. По искане на мюсюлманската общност, Община 
Две могили възнамерява да извършва продажба на комплекти дъски за мюсюлманско 
погребение. С писмо изх. № 3151 от 18.07.2018 г. е изискана и получена оферта вх. № 
3151#2 от 15.08.2018 г. за изработване и доставка на комплект дъски за мюсюлманско 
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погребение. Прилагам офертата към докладната записка. Това обосновава предложението 
ми за включване цената на услугата, като нова т. 13 в чл. 42, ал. 1. 

С влязло в законна сила Решение от 06.02.2018 г. по адм. дело № 488 по описа на 
Административен съд гр. Русе за 2017 г. е отхвърлено оспорването на Община Две могили 
срещу т. І Заповед № 502 от 29.11.2017г., издадена от директора на РИОСВ Русе, с която е 
наредено на общината да спре дейностите по приемане, съхраняване и обезвреждане чрез 
депониране-код D1 от Приложение №1 към §1, т.11 от ДР на закона, на битови, 
строителни и производствени отпадъци на „Общинско депо за неопасни отпадъци“, в 
землището на гр. Две могили, местност „Гърка“, ПИ 20181.60.381, отредена площ 10 дка, 
ЕКАТТЕ 201184, стопанисвано от община Две могили, считано от 31.12.2017г. Поради 
преустановяване на дейностите по приемане, съхраняване и обезвреждане на отпадъците 
от Община Две могили в изпълнение на цитираното съдебно решение, към настоящия 
момент на територията на общината няма определени места, на които да се депонират 
строителни и производствено отпадъци. Това налага да бъде отменена разпоредбата на чл. 
62а, ал. 2  от Наредба № 5. С Решение № 709, взето на заседание на Общнски съвет Две 
могили с Протокол № 34 от 26.01.2018 г. е дадено съгласие за продажба на автогрейдер с 
рег. № Р05531, собственост на общината. В съответствие с взетото решение е проведен 
публичен търг с явно наддаване и сключен договор за продажба № 136 от 26.04.2018 г. С 
оглед извършеното разпореждане с техниката и непредоставяне на услугата се налага 
отменяне на текстовете на чл. 62г, ал. 1, т. 4 и 5. 

В настоящия проект 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 се 
предлагат текстове, които касаят и начисляване на данък добавена стойност, чийто размер 
е постоянна величина, определена със Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). 
Община Две могили е данъчно задължено лице по смисъла на Закона за данък върху 
добавената стойност, което налага начисляването му върху таксите и цени на услуги, 
които събира. Това е причината, поради която се налага регламентирането и в настоящия 
проект за изменение и допълнение на Наредба № 5.  

В общинския пазар в гр. Две могили е ситуирана обществена тоалетна, собственост 
на Община Две могили. След извършването на ремонтни дейности и привеждането й 
съответствие с техническите правила и норми и здравни изисквания за ползването й, 
предстои въвеждането й в експлоатация. Това ще доведе до значителни разходи, свързани 
с поддържането на чистотата в помещенията, снабдяване с консумативи, разходи за вода, 
електроенергия, както и заплата за работници, които да се грижат за чистотата и реда в 
тоалетната. Ето защо се налага въвеждането на нова цена на услугата за ползване на 
обществена тоалетна в Наредба 5. 

Становището на комисията е предложеният ни проект за изменение и допълнение 
на Наредба № 5 да бъде приет. 

В разискванията по първа точка участие взеха: 

1. Байчо Георгиев – Общински съветник: 

Аз ще подкрепя направеното предложение за изменение на наредбата във вида, в 
който ни е предложена. Считам, обаче че по тази наредба задължително трябваше да 
изслушаме и становището на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

Преди 1 година ние дебатирахме въпроси за детските градини, тогава 
предложението не мина и тогава решихме това предложение да бъде гласувано и прието 
от началото на календарната година, за да може когато се изготвя бюджета на общината 
да се предвидят тези средства. Това не беше направено тогава, а се прави сега. 

Аз ще се опитам с няколко думи да обясня защо трябва да се прави това изменение 
на таксата за детските градини. Съгладно бюджета, който ние сме приели издръжката на 
детските градини е в рамките на 658 000 лева, от тези пари държавното финансиране е 
близо 500 000 лева, т.е. издръжката, която е от местно финансиране е в рамките на 154 000 
лева. В момента при такса в размер на 36 лева и сега с направеното изменение парите, 
които ние ще съберем са около 50 000 лева, а останалите 100 000 лева ние ще трябва да ги 
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осигурим от местно финансиране. Ето защо аз, считам че това изменени на таксата от 36 
лева на 45 лева е нормално да се направи, пореди което го подкрапям. 

2. Айдън Карамехмедов – Общински съветник: 

Аз имам едно предложение в чл. 23, ал. 1, в таблицата т. 8 – За ползване на места, 
върху които са организирани панаири, събори и празници, за продажба на стоки на кв.м. 
Тук става въпрос за Две могили таксата от 4 лева я намалявяме на 2.50 лева, а за селата 
няма никаква промяна. Ето защо предлагам за селата таксата за летен период да бъде 1.50 
лева, а за зимния период – 1 лев. 

3. Николай Христов – Общински съветник: 

Гледайки калкулациите на двете детски градини, аз мисля, че от ДГ в село Баниска 
има некоректно подадена информация, защото не е нормално в частта на отоплението 
дървата за огрев да бъдат само 91 лева, т.е. 1 куб. дърва за 6 месеца; не е нормално в 
частта на хранителните продукти при условие, че се хранят по един и същ начин при 
еднакви изисквания, при еднаква обществена поръчка да бъдат намалени и други. За 
следващото заседание на Общинския съвет ще очаквам Кмета на Общината да ни даде 
някаква по-подробна информация дали това, което пише е така или не. 

4. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Направените калкулации са напълно коректни, такива бяха и когато приемахме 
бюджета на Общината в началото на годината. Бяха направени редица анализи и разчети и 
стана ясно, че разликите идват първо от начина на отопление на двете детски градини. 
Едно е да се топлят на дърва в Баниска, които ги осигуряваме ние и са си по себестойност, 
а съвсем друго по договор сключен за 5 години за доставка на горива на цялата Община. 
Сумите, които са дадени са абсолютно коректни. 

Таксата за пазарите сме я направили такава, защото направихме редица проучвания 
за таксите в населените места в други Общини и в действителност се оказа, че таксите в 
Две могили са най-високи.  

 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, преди да пристъпим към гласуване по тази точка от дневния ред ще 
прогласуваме двете предложения по реда на тяхното постъпване, а именно: така както е по 
докладната записка и направеното предложение от Общинския съветник Айдън 
Карамехмедов. 

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

Със 7 (седем) гласа „За”, 7 (седем) гласа „Против” и 1 (един) глас „Въздържал се”, 
предложението не се приема. 

 

Който е съгласен с предложението на Общинския съветник Айдън Карамехмедов, а 
именно в чл. 23, ал. 1, в таблицата т. 8 – За ползване на места, върху които са 
организирани панаири, събори и празници, за продажба на стоки на кв.м. за селата таксата 
за летен период да бъде 1.50 лева, а за зимния период – 1 лев, моля да гласува с вдигане на 
ръка. 

С 10 (десет) гласа „За”, 5 (пет) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, 
предложението се приема. 

 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 

238#1/17.08.2018 г. е поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 
 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 28.09.2018 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. 
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№ ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ Г Л А С У В А Л 

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ” 

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

 

След приключване на разискванията по първа точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 във връзка с чл. 27, ал. 4 и 

ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 9 от 

Закона за местните данъци и такси и чл. 3, ал. 2, т. 12 чл. 4, ал. 1 във връзка с чл. 94 

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

комисии и взаимодействието му с общинската администрация във връзка с чл. 79 от 

Административнопроцесуалния кодекс, чл. 8, чл. 11, ал. 3, чл. 15, ал. 1, чл. 26 от 

Закона за нормативните актове и Докладна записка с вх. № 238#1 от 17.08.2018 г. 

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

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

РЕШЕНИЕ 

№ 839 
  

1. Приема 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. В чл. 23, ал. 1 се правят следните допълнения и изменения: 

1. Таблицата в ал. 1 се изменя в т. 8, както следва: 
№ Такса За Две могили За селата 

За ден и сезон  За ден и сезон 
Летен Зимен Летен Зимен 

8. За ползване на места, върху които са 
организирани панаири, събори и празници, 
за продажба на стоки  на кв.м 

2.50 2.00 1.50 1.00 

 § 2. В чл. 27 се правят следните допълнения: 

 1. В ал. 2, изречение 1 след думите „мястото на извършване на дейността,” се 
добавят думите: „в брой на касата на общината или безкасово по банков път.” 
 § 3. В чл. 28 се правят следните изменения: 

 1. Досегашният текст на ал. 1, т. 1 се изменя така: 
 „1. За детска ясла – 45.00 лева;” 
 2. Досегашният текст на ал. 1, т. 2 се изменя така: 
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 „2. За целодневни детски градини – 45.00 лева, а за децата в задължително 
предучилищно образование – 40.00 лева.” 
 3. Алинея 2 се изменя така: 
 „(2) При отсъствие на дете таксата не се заплаща за времето, през което детето 
не посещава детската ясла или детската градина, при условие, че родителите или 
настойниците предварително писмено са уведомили директора на детското заведение. В 
този случай таксата се изчислява пропорционално на присъствените дни в месеца.” 
 4. Алинея 5 се изменя така: 
 „(5) Родителите или настойниците на децата, придобили удостоверение за 
завършена подготвителна група и подлежащи на прием в първи клас през текущата 
календарна година, заплащат такса в размер на 45.00 лв. за периода от 01.06 до 14.09.” 
 § 4. Чл. 31а се отменя. 

 § 5. В чл. 42 се правят следните изменения и допълнения: 

 1. В алинея 1 се променя заглавието на таблицата и се създава се нова т. 13: 
№ Вид траурна услуга Такса/цена на услуга в лв. с ДДС 

13. Мохамедански дъски – комплект 45.60 ева 
      2. В алинея 3 след думите „ковчег” се добавят думите „мохамедански дъски – 

комплект”. 
      3. В алинея 5, след думите „т. 12” се добавят думите „алинея 2”. 

§ 6. В чл. 43 се правят следните изменение и допълнения: 

1. Досегашният текст става ал. 1. 
2. Създава се нова ал. 2: 
„(2) В цените на услугите по ал. 1 е включен ДДС.” 
§ 7. В чл. 55 се правят следните изменения: 

1. Създава се нова ал. 7: 
„(7) В цените на услугите по ал. 1, т.11 е включен ДДС.” 
§ 8. В чл. 58а се правят следните изменения: 

1. Досегашният текст става ал. 1. 
2. Създава се нова ал. 2: 
„(2) В цените на услугите по ал. 1 е включен ДДС.” 
§ 9. В чл. 60 се правят следните допълнения: 

1. Създава се нова ал. 2: 
„(2) Цена на услуга за ползване на обществена тоалетна, собственост на община 

Две могили – 0.50 лв.” 
2. Досегашният текст на алинея 2 става алинея 3, като след думите „чл. 60, ал. 1, 

т. 4” се добавя „и ал. 2”. 
§ 10. В чл. 62а, ал. 2 се отменя. 
§ 11. В чл. 62г се правят следните изменения: 

1. В таблицата в ал. 1 се правят следните изменения: т. 4 и т. 5 се отменят. 
§ 12. Заключителна разпоредба 

      1. Разпоредбите на § 1, § 2, § 3, § 4, § 5, § 6, § 7, § 8, § 9, § 10 и § 11 влизат в сила 
от 01.10.2018 г.  

 

Втора точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 245/14.09.2018 г., относно: 
Отдаване под наем на терени за поставяне на автомати за топли напитки и за пакетирани 
храни и напитки в „Автогара” – гр. Две могили. 

По нея докладва:  

1. Румен Марков – председател на Комисията по „Противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, общинска 

собственост, сигурност, екология и други дейности ”: 

Община Две могили е собственик на сграда с идентификатор 20184.1.1320.1 и 
сграда с идентификатор 20184.1.1320.2 по Кадастралната карта и кадастралните регистри 
на гр. Две могили с предназначение Сгради на транспорта с административен адрес: гр. 
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Две могили, ул. „Н. Й. Вапцаров” № 1. Сградите се използват за „Автогара”, която се 
използва ежедневно от пътници, придвижващи се с автобусен транспорт, както и от 
ученици, пътуващи от населените места в общината до училищата в гр. Две могили. Това 
обуславя необходимостта от поставяне на автомат за топли напитки и автомат за 
пакетирани храни и напитки в сградата на автогарата. Поставянето на автоматите ще 
доведе до създаване на по-благоприятни условия на чакащите пътници, както и за 
реализиране на допълнителни приходи в общината. Отдаването под наем на двата терена 
за поставяне на автомати за напитки и храни не е включено в Програмата за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Две могили за 2018 година. 

Комисията по „Противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 
придобитото имущество, 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 втора точка нямаше. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
245/14.09.2018 г. е поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 28.09.2018 година  
 

Относно: Отдаване под наем на терени за поставяне на автомати за топли 

напитки и за пакетирани храни и напитки в „Автогара” – гр. Две могили. 

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

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ” 

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

 

 

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

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

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

дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

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

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

и вещи общинска собственост в община Две могили, област Русе и Докладна записка 
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с вх. № 245 от 14.09.2018 г. след проведено поименно гласуване с 15 (петнадесет) гласа 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 840 
 

1. Дава съгласие да бъде включен в т. 1 от Раздел IV в Програмата за управление и 
разпореждане с имоти общинска собственост в Община Две могили за 2018 г. следният 
недвижим имот: Терен с площ от 1.00 кв. м., находящ се в сграда с идентификатор 
20184.1.1320.1, цялата с площ от 102 кв. м., с предназначение Сграда за транспорт, 
находяща се в имот с идентификатор 20184.1.1320 по КККР, представляващ „Дворно 
място”, с площ от 1925 кв. м., с административен адрес: гр. Две могили, ул. „Н. Й. 
Вапцаров” №1, съгласно Акт №3771 от 08.06.2016 г. за частна общинска собственост за 
поставяне на автомат за топли напитки; 

2. Дава съгласие да бъде включен в т. 1 от Раздел IV в Програмата за управление и 
разпореждане с имоти общинска собственост в Община Две могили за 2018 г. следният 
недвижим имот: Терен с площ от 1.00 кв. м., находящ се в сграда с идентификатор 
20184.1.1320.1, цялата с площ от 102 кв. м., с предназначение Сграда за транспорт, 
находяща се в имот с идентификатор 20184.1.1320 по КККР, представляващ „Дворно 
място”, с площ от 1925 кв. м., с административен адрес: гр. Две могили, ул. „Н. Й. 
Вапцаров” № 1, съгласно Акт № 3771 от 08.06.2016 г. за частна общинска собственост за 
поставяне на автомат за пакетирани храни и напитки; 

3. Дава съгласие да бъде отдаден под наем чрез провеждане на публичен търг с 
явно наддаване Терен с площ от 1.00 кв. м., находящ се в сграда с идентификатор 
20184.1.1320.1, цялата с площ от 102 кв. м., с предназначение Сграда за транспорт за 
поставяне на автомат за топли напитки за срок от 5 години при начална тръжна цена от 
40.00 лв., съгласно т. 12 от Тарифа за определяне на минимални месечни наемни цени на 
квадратен метър за отдаване под наем на общински нежилищни имоти; 

4. Дава съгласие да бъде отдаден под наем чрез провеждане на публичен търг с 
явно наддаване Терен с площ от 1.00 кв. м., находящ се в сграда с идентификатор 
20184.1.1320.1, цялата с площ от 102 кв. м., с предназначение Сграда за транспорт за 
поставяне на автомат за пакетирани храни и напитки за срок от 5 години при начална 
тръжна цена от 40.00 лв., съгласно т. 12 от Тарифа за определяне на минимални месечни 
наемни цени на квадратен метър за отдаване под наем на общински нежилищни имоти; 

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

Трета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 246/14.09.2018 г., относно: 

Участие на Община Две могили в извънредно общо събрание на акционерите на 
Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев”АД на 11.10.2018 г. 

По нея докладва:  

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

Община Две могили е акционер с 19 736 броя поименни акции, всяка от които с 
номинална стойност 10.00 лева, представляващи 0,81 % от капитала на Университетска 
болница за активно лечение „Канев” АД – гр. Русе.  

В деловодството на Община Две могили постъпи покана за свикване на извънредно 
общо събрание на акционерите на дружеството с вх. № 3739 от 23.08.2018 г. Заседанието 
ще се проведе на 11.10.2018 г. от 13,00 часа в заседателната зала на лечебното заведение, 
гр. Русе, ул. „Независимост“ № 2. 

Съгласно разпоредбата на чл. 66, ал. 2 от Наредба №16 за условията и реда за 
упражняване правата на собственост на община Две могили в търговски дружества с 
общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и за 
сключване на договори за съвместна дейност на община Две могили, област Русе във 
връзка с чл. 226 от Търговския закон в правомощията на Общинския съвет е да определи 
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представител на общината в общото събрание на търговските дружества, в които тя е 
съдружник или акционер. Решението следва да бъде взето с мнозинство повече от 
половината от общия брой съветници. 

Разпоредбата на чл. 69, ал. 1, т. 7 от Наредба № 16 за условията и реда за 
упражняване правата на собственост на община Две могили в търговски дружества с 
общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и за 
сключване на договори за съвместна дейност на община Две могили, област Русе изисква 
в търговските дружества, в които общината е акционер, упълномощените да 
представляват общината в общото събрание на акционерите да вземат предварителното 
съгласие на общинския съвет при изразяване на становище относно избиране и 
освобождаване на членовете на съвета на директорите, съответно на надзорен съвет и 
освобождаването им от отговорност. 

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

Разисквания по трета точка нямаше. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
246/14.09.2018 г. е поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 28.09.2018 година  
 

Относно: Участие на Община Две могили в извънредно общо събрание на 

акционерите на Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев”АД 

на 11.10.2018 г. 

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

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ” 

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

 

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

9 и ал. 2 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 226 от Търговския закон, чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 69, ал.1, т. 

7 от Наредба №16 за условията и реда за упражняване правата на собственост на 

община Две могили в търговски дружества с общинско участие в капитала, за 
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участието на общината в граждански дружества и за сключване на договори за 

съвместна дейност на община Две могили, област Русе, чл. 3, ал. 2, т. 3 от Правилник 

№ 1 за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинска администрация и Докладна записка с вх. № 246 от 

14.09.2018 г. след проведено поименно гласуване с 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 841 
  

1. Упълномощава Божидар Димитров Борисов кмет на Община Две могили да 
представлява Община Две могили в извънредното заседанието на общото събрание на 
„Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Канев“ АД гр. Русе, което 
ще се проведе на 11.10.2018 г. от 13,00 часа в заседателната зала на лечебното заведение, 
гр. Русе, ул. „Църковна независимост“ № 2, а при липса на кворум на 26.10.2018 г. от 
13,00 часа, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с притежаваните от 
Община Две могили 19 736 бр. поименни акции по точките от дневния ред, съгласно 
указания по-долу начин, а именно: 

1.1. Освобождаване на настоящия съвет на директорите и избор на нов тричленен 
съвет на директорите на дружеството – проект на Решение: Общото събрание на 
акционерите освобождава настоящия съвет на директорите в състав Иван Христов 
Стоянов, Йосиф Трифонов Новаков и Росен Георгиев Радев и определя нов тричленен 
състав на съвета на директорите на дружеството в състав Александър Борисов 
Парашкевов, Ирина Иванова Георгиева и Росен Георгиев.- ГЛАСУВА „ЗА“. 

1.2. Определяне на мандата на новоизбрания съвет на директорите – проект на 
Решение: Общото събрание на акционерите определя тригодишен мандат на новоизбрания 
съвет на директорите. ГЛАСУВА „ЗА“ 

1.3. Определяне на възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на 
които няма да бъде възложено управлението – проект на Решение: Общото събрание на 
акционерите определя възнаграждение на членовете на съвета на директорите, на които 
няма да бъде възлагано управлението да бъде в размер на две средни месечни работни 
заплати в лечебното заведение, но не повече от петкратния размер на минималната 
месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец, в съответствие с 
Наредба № 9 от 2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на 
управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, като членовете на 
съвета на директорите, на които не е възложено управлението, могат да получат 
въпросното възнаграждение в случаите, в които това не противоречи на императивните 
разпоредби на нормативен акт. - ГЛАСУВА „ЗА“. 
 

Четвърта точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 247/14.09.2018 г., относно: 

Изменение на т. 2 от Решение № 827 по Протокол № 40/26.07.2018 г. на Общински съвет – 
Две могили. 

По нея докладва:  

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

С Докладна записка № 214/16.07.2018 г. приехме Решение № 827 по Протокол № 
40/26.07.2018 г., относно приемане на инвестициите за „Изграждане на водопроводни 
мрежи между кв. 17, 127 и 128 по плана на гр. Две могили по новооткрити улици от ОК 
39А, през ОК 502, ОК 501, ОК 498 до ОК 505 и от ОК 499 през ОК 498, ОК 496, ОК 495 до 
ОК 36А в гр. Две могили и 17 бр. СВО“ (първи етап) и „Изграждане на водопроводни 
мрежи между кв. 17, 127 и 128 по плана на гр. Две могили – втори етап“ със средства от 
Републиканския бюджет. 
 В общата стойност на инвестицията от горе цитираното решение не са включени 
разходите за: оценка за съответствие, проектиране, геодезическо заснемане, държавна 
приемателна комисия, авторски надзор, строителен надзор и трасиране, което налага 
изменение на сумите в т. 2 на решението. 
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Комисията по „Бюджет и финанси” разгледа на свое заседание предложеният ни 
проект на решение и излезе със становище той да бъде приет. 

Разисквания по четвърта точка нямаше. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
247/14.09.2018 г. е поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 28.09.2018 година  
 

Относно: Изменение на т. 2 от Решение № 827 по Протокол № 40/26.07.2018 г. на 

Общински съвет – Две могили. 

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

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ” 

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

 

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

2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местно 

самоуправление и местна 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 и Докладна записка с вх. № 247 

от 14.09.2018 г. след проведено поименно гласуване с 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 842 
  

1. Изменя точка 2 от Решение № 827 по Протокол № 40/26.07.2018 г. на Общински 
съвет – Две могили, както следва: 

1.1. Общата стойност 170 966.71 лева /сто и седемдесет хиляди деветстотин 
деветдесет и девет лева седемдесет и една ст./ се заменя със 183 772.71 лева /сто осемдесет 
и три хиляди седемстотин седемдесет и два лева седемдесет и една ст./. 

1.2. В т. 2.1. стойността 111 086.71 лева /сто и единадесет хиляди осемдесет и шест 
лева седемдесет и една ст./ се заменя със 116 716.71 лева /сто и шестнадесет хиляди 
седемстотин и шестнадесет лева седемдесет и една ст./. 



 15

1.3. В т. 2.2. стойността 59 880.00 лева /петдесет и девет хиляди осемстотин и 
осемдесет лева/ се заменя с 67 056.00 лева /шестдесет и седем хиляди петдесет и шест 
лева/. 

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

 

Пета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Цветелина Райчева с вх. № 253/18.09.2018 г., относно: 

Информация за дейността на Защитено жилище за лица с умствена изостаналост село 
Могилино за периода септември 2017 г. – до август 2018 г. включително. 

По нея докладва:  

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

дейности”: 

Постъпила е Информация за дейността на Защитено жилище за хора с умствена 
изостаналост село Могилино за периода септември 2017 г. – до август 2018 г. 
включително. 
 В нея се повтарят факти и обсоятелства, които са ни известни от преди, а именно 
че:  
 1. Социалната услуга е разкрита през 2009 г.; 
  2. Защитеното жилище е социална услуга в общността – резидентен тип, в която 
пълнолетните лица, различни по пол и възраст, водят относително независим начин на 
живот. 
  3. Капацитет на услугата – 8 места, а преди – 10 места. 
  4. Социалната услуга е на делегиран бюджет и дофинансиране от общината. 
  Лицата, които позват в момента тази услуга, са лица с различна степен на умствена 
изостаналост. Трима от потребители са с диагноза – параноична шизофренията. В 
определени периоди от време, те изпадат  в кризи, придружени най-често с агресия. Тя е 
насочена, както към останалите потребители, към екипа на услугата и към хора от 
населеното място. Един от потребителите се  обслужва изцяло от екипа, а останалите се 
обслужват частично и с напомняния. В обслужването се включват следните  дейности – 
къпане, бръснене, смяна на памперси, обличане, събличане и др. Един от потребителите е 
с прояви на алкохолна зависимост. 
 В края на 2017 г. една от потребителките на услугата е отишла да живее на семейни 
начала в село  близко до Могилино. През м. април 2018 г., друг потребител е пренастанен 
в ЗЖ в гр. Провадия, с цел осигуряване на трудова заетост и социално вграждане в 
обществото.  
 В информацията се посочва, че сградата, в която се помещава защитеното жилище се 
нуждае от частичен ремонт, а имонно: ремонт на покрива, подмяна на тоалетни чинии и 
душове, плочки, подмяна на легла и ракли и други, за които не достигат финансовите 
средства.  
 Дворното място на ЗЖ е с площ около 2000 кв. метра и е озеленено с дървета и 
храсти. Част от алеите са обработени и засадени с различни видове цветя, отделено е и 
място за зеленчуци. За тях се грижат съвместно потребителите и екипа на ЗЖ.  
 Имат лек автомобил Фиат Темпра, който е производство 1992 г. и непрекъснато се 
нуждае от една или друга поправка, за които поправки също не им достигат финансови 
средства.  
  В Защитеното жилище има пет щатни бройки, което е крайно недостатъчно за 
правилното функциониране и 24 часовото обслужване. Работните заплати на персонала са 
в диапазон 510.00 лв. – 600.00 лв.. 

За отчетният период са извършени редица проверки от оправомощените органи. По 
едни са дадени съответните предписания, които персонала изпълнява, а по други – чака 
докладите от направените проверки. На 18.08.2018 г. е извършена проверка проверка по 
счетоводни документи от Наталия Георгиева, финансов контрольор към общината. 
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Твърди, че препоръката била да се спре финансирането на услугата, беза да дава повече 
подробности. 

Предоставена ни е още информация за бюджета на жилището за периода от 
01.09.2017 до 31.08.2018 г., който е в размер на 109 525 лева, от които общината 
дофинансира с 34 016 лева. 

Неразплатени задължения към 31.08.2018 г. са в размер на 24 409.03 лева и са 
свързани с гориво за отопление и автомобил и храна. 

Посочен е спъсък с направените за защитеното жилише дарения за отчетния 
период. 

Становището на четвърта комисия е предложената информация да бъде приета във 
този вид. 

В разискванията по пета точка участие взеха: 

1. Цветелина Райчева – Управител на Защитено жилище село Могилино: 

Аз бих искала да благодаря на всички дарители, които подпомагат Защитеното 
жилище, защото без тях трудно бихме се справили. 

2. Байчо Георгиев – Общински съветник: 

Всички знаем, че в момента в жилището върви проверка. Искам да попитам в какво 
се състои тази проверка, за какво е. На заседанието на комисията извикахме финансовия 
контрольор да ни разясни и се оказа, че има средства, които са отпуснати по един 
параграф, а са изразходени по друг. Защо това е така? 

3. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Субсидията, която идва от държавата за това Защитено жилище покрива само 
разходите за заплати. От началото на годината имаме известни проблеми със Защитеното 
жилище по отношение на щата, тъй като бройката беше намалена, а от там падна и 
субсидията и от там следваше да паднат и щатните бройки, но това така и не беше 
направено. Многократно съм водил разговори с г-жа Райчева, че отпуснатите средства по 
конкретните параграфи не могат да бъдат изразходвани по други параграфи. 

 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Цветелина Райчева с вх. № 
253/18.09.2018 г. е явно, моля гласувайте. 

 

 

След приключване на разискванията 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 Общинският съвет, неговите 

Комисии и взаимодействието му с Общинската администрация и Докладна записка с 

вх. № 253 от 18.09.2018 г. след проведено явно гласуване с 14 (четиринадесет) гласа 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 843 
  

1. Приема Информация за дейността на „Защитено жилище за лица с умствена 
изостаналост” село Могилино за периода септември 2017 г. до август 2018 г. 
включително. 

Приложение: Информация за дейността на „Защитено жилище за лица с умствена 
изостаналост” село Могилино за периода септември 2017 г. до август 2018 г. 
включително. 
 

Шеста точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 254/18.09.2018 г., относно: 

Продажба на незастроен терен частна общинска собственост в гр. Две могили. 
По нея докладва:  
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1. Георги Георгиев – член на Комисията по „Противодействие на корупцията и 

за отнемане на незаконно придобитото имущество, общинска собственост, сигурност, 

екология и други дейности”: 

Община Две могили е собственик на недвижим имот, а именно: Поземлен имот 
(терен) с площ 504 кв. м., находящ се на улица „Черно море”. Постъпило е Заявление с вх. 
№ 3787/28.08.2018 г., с което се проявява интерес за закупуване на гореописания имот. 

Данъчната оценка на имота, съгласно удостоверение за данъчна оценка е 1 696.90 
лв. (хиляда шестстотин деветдесет и шест лева и деветдесет стотинки), при пазарна 
оценка в размер на 2 344.00 лв. (две хиляди триста четиридесет и четири лева). 
Предложението е началната продажна цена да бъде в размер на 2 400.00 лева (две хиляди 
и четиристотин лева) без ДДС или 2 880.00 лева (две хиляди осемстотин и осемдесет лева) 
с ДДС. 

Комисията по „Противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 
придобитото имущество, общинска собственост, сигурност, екология и други дейности” 
разгледа на свое заседание докладната записка и излезе със становище предложеният ни 
проект на решение да бъде приет. 

Разисквания по шеста точка нямаше. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
254/18.09.2018 г. е поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 28.09.2018 година  
 

Относно: Продажба на незастроен терен частна общинска собственост в гр. Две 

могили. 

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

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ” 

1. Айдън Сабриев Карамехмедов +   
2. Байчо Петров Георгиев +   
3. Велко Иванов Иванов +   
4. Галя Миткова Додева +   
5. Георги Валентинов Георгиев  +   
6. Димитър Петров Димитров +   
7. Ивайло Пенев Иванов  +   
8. Мехмед Руждиев Мехмедов  +   
9. Мехмед Селманов Чолаков +   
10. Николай Христов Христов +   
11. Румен Манолов Марков +   
12. Румен Стефанов Драков отсъства   
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 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 
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Закона за общинската собственост, чл. 37, ал. 1 и чл. 51, т. 1 от Наредба № 7 за реда за 

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

Община Две могили, област Русе след проведено поименно гласуване с 15 

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

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 844 
  

1. Дава съгласие, да бъде продаден след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване, а именно: Поземлен имот (терен) с площ 504 кв. м., с идентификатор 
20184.1.1570 по КККР на гр. Две могили, Община Две могили, област Русе, при граници и 
съседи: север - ПИ с идентификатор 20184.1.2369, изток - ПИ с идентификатор 
20184.1.2615, юг –улица „Черно море”. 

2. При данъчна оценка на имота, в размер на 1 696.90 лева (хиляда шестстотин 
деветдесет и шест лева и деветдесет стотинки) и пазарна оценка в размер на 2 344.00 лева 
(две хиляди триста четиридесет и четири лева), съгласно доклада на лицензиран оценител 
от 13.09.2018 г., определя начална продажна цена в размер на 2 400.00 лева (две хиляди и 
четиристотин лева) без ДДС или 2 880.00 лева (две хиляди осемстотин и осемдесет лева) с 
ДДС. 

2.1. Стъпка на наддаване – 10 % (десет процента) от началната цена. 
3. Възлага на Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите действия 

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

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

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

 Седма точка от дневния ред: 

Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 256/18.09.2018 г., относно: 

Отпускане на средства за издаване на книга „50 години град Две могили”. 
По нея докладва:  

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

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”: 

 Комисията по „Образование, култура, вероизповедания, символика, младежта, 
спорта и туризма” разгледа на свое заседание докладната записка и излязохме със 
становище, че ние не можем да определим художествената част на книгата, но тъй като 
оценяваме положения труд за написването и ще подкрепим отпускането на средствата. 

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

 Комисията по „Бюджет и финанси” също разгледа на свое заседание предложеният 
ни проект на решение в докладната записка и излезе със становище да бъдат отпуснати 
средства в размер на 800 лева за издаването на първата книга, която я има на 
разположение в Общинския съвет в чернови вид. За другата книга, която се пише от 
Клуба на интелектуалеца на този етап предлагаме за не бъдат отпускани средства, за нещо 
което все още не сме го видели и го няма. 

В разискванията по седма точка участие взеха: 

1. Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Съгласна съм с предложението на комисията, т. 2 от проекта на решение да 
отпадне. 

 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 
256/18.09.2018 г. е явно, моля гласувайте. 
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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. № 256 от 18.09.2018 г. след проведено явно 

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

„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 845 
 

1. Дава съгласие да бъдат отпуснати 800 лева за издаване на книга „50 години град 
Две могили”. 

2. Средствата да бъдат планирани в Бюджета на Община Две могили за 2019 г. 
3. Упълномощава Кмета на общината да предприеме необходимите действия за 

изпълнение на решението на Общинския съвет. 
 

Осма точка от дневния ред: 

Докладна записка от Петко Антонов с вх. № 257/19.09.2018 г., относно: 

Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село Могилино за периода 
м. септември 2017 г. до м. септември 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 Могилино за периода м. септември 2017 г. до м. 
септември 2018 г. и проблемите, които стоят пред него и излезе със становище тя да бъде 
приета. 

Разисквания по осма точка нямаше. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Петко Антонов с вх. № 257/19.09.2018 
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 Решение № 672 по Протокол № 33/22.12.2017 г. и 

Докладна записка с вх. № 257 от 19.09.2018 г. след проведено явно гласуване с 15 

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

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 846 
 

1. Приема за сведение Информацията за резултатите от дейността на Кмета на 
Кметство село Могилино за периода м. септември 2017 г. до м. септември 2018 г. и 
проблемите, които стоят пред него. 

Приложение: Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село 
Могилино за периода м. септември 2017 г. до м. септември 2018 г. и проблемите, които 
стоят пред него. 

 

Девета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 258/19.09.2018 г., относно: Отчет 
за изпълнение на Общинската програма за установяване на контрола върху кучешката 
популация на територията на Община Две могили, Област Русе. 
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По нея докладва:  

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

Общинската програма за установяване на контрол върху кучешката популация на 
територията на Община Две могили, Област Русе е приета на основание чл 40, ал. 1 от 
Закона за защита на животните с Решение № 162 на Общински съвет Две могили. В 
изпълнение на същата, от 2012 г. Община Две могили възлага от части дейностите по 
програмата на лицензирана фирма чрез сключване на договор за услуга, а именно: 
Договор за овладяване популацията на безстопанствените кучета в Община Две могили. 
Изпълнител по договора е Сдружение „ГЕРМАНО-БЪЛГАРСКА ПОМОЩ ЗА 
ЖИВОТНИТЕ” гр. Русе. Договорите се актуализират ежегодно. Предметът на договора 
включва: Залавяне на безстопанствени кучета на територията на Община Две могили; 
Транспортиране на заловените кучета до място, определено за извършване на 
„обработка”; Кастрация, обезпаразитяване, ваксинация срещу бяс, поставяне на трайна 
маркировка; Връщане по места на неагресивни и здрави безстопанствени кучета; 
Евтаназия на неизличимо болни кучета; Издаване на паспорт за всяко куче с отразени 
всички извършени манипулации и въвеждане на информацията за обработените кучета в 
информационната система на Българската агенция по безопасност на храните; Последващ 
контрол съгласно чл. 49 от Закона за защита на животните. 

С цел да се отговори на зачестилите сигнали от граждани за набези от бездомни 
кучета, в договора е заложена клауза, която дава възможност при нужда повторно да 
бъдат залавяни вече обработени кучета и пускани на други места, в границите на Община 
Две могили. Целта е да бъдат разбивани глутниците от бездомни кучета, като водачите и 
агресивните екземпляри да се преместят в райони, отдалечени от населението. 
 За последния отчетен период (септември 2017 г. – септември 2018 г.) на 
територията на Община Две могили са заловени и обработени общо 35 бр. бездомни 
кучета. 

С цел разбиване на глутници от бездомни кучета, по искане на Община Две 
могили, общо 6 броя животни са преместени в райони, отдалечени от местата на залавяне. 
Това са предимно водачите на глутница и агресивните екземпляри.  
 През изтеклия период не са осиновени и евтанизирани бездомни кучета. 

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

По отношение на регистрацията на домашните кучета /компаньони/ е необходимо 
да се проведе мащабна разяснителна кампания сред жителите на общината, за ползите от 
регистрация с последваща кастрация на домашните кучета. 
 На територията на Община Две могили има един обект за временно настаняване на 
безстопанствени кучета, намиращ се в базата на бившата общинска фирма „Черни Лом 
2008” ЕООД гр. Две могили. Същият е в много лошо състояние и на практика не може да 
се ползва. Вписан е в Интегрираната информационна система на БАБХ под № 7150-
0834/20.11.2012г. 
 Изразходени средства за изпълнение на програмата за последния отчетен период са 
в размер на 1 620.00 лева. Предвидените средства за 2018 г. са в размер на 3 600.00 лева, 
от които до момента са изразходени 1 035.00 лева. 

През 2018 г. в деловодството на Община Две могили са регистрирани три жалби от 
граждани и е съставен един предупредителен протокол на физическо лице. Няма 
съставени актове за установени административни нарушения и наказателни 
постановления във връзка с осъществяване и контрол по изискванията посочени в чл. 172, 
чл. 173 и чл. 177 от Занона за ветеринарно медицинската дейност. 

Комисията по „Земеделие, животновъдство и гори” разгледа на свое заседание 
представения отчет и излезе със становище той да бъде приет. 

Разисквания по девета точка нямаше. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
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Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
258/19.09.2018 г. е явно, моля гласувайте. 

 

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

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

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

общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация и Докладна записка с вх. № 258 от 19.09.2018 г. след проведено явно 

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

„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 847 
  

1. Приема Отчет за изпълнение на Общинската програма за установяване на 
контрола върху кучешката популация на територията на Община Две могили, Област Русе 
за 2018 г. 

Приложение: Отчет за изпълнение на Общинската програма за установяване на 
контрола върху кучешката популация на територията на Община Две могили, Област Русе 
за 2018 г. 
 

Десета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 259/19.09.2018 г., относно: 

Продажба на недвижим имот УПИ IX в кв.11- а по устройствения план на с. Баниска. 
По нея докладва:  

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

животновъдство и гори”: 

Община Две могили е собственик на поземлен имот УПИ IX в кв.11- а по 
устройствения план на с. Баниска, представляващ „Дворно място”, с площ от 620 кв. м. В 
деловодството на Община Две могили e постъпило заявление с желание за закупуване на 
описания по-горе недвижим имот. Продажбата на недвижимият имот ще генерира 
приходи за община Две могили. 

Видно от Акт за частна общинска собственост № 894 от 15.12.2007 г. и Акт за 
държавна собственост № 176 от 10.06.1992 г. върху имота има учредено отстъпено право 
на строеж със Заповед № 116/16.06.1992 г. Съгласно чл. 67, ал. 1 от Закона за 
собствеността правото да се построи сграда върху чужда земя се погасява в полза на 
собственика на земята по давност, ако не се упражни в продължение на 5 години. 
Съгласно Тълкувателно решение № 1 от 04.05.2012 година на ВКС по т.д. № 1/2011 г., 
ОСГС : „Понятието „упражняване” на правото на строеж, употребено в чл. 67 ЗС, следва 
да се тълкува в смисъл на реализиране на правомощието, чрез което се постига крайната 
цел - придобиване на суперфициарна собственост.” В случаят това право не е 
реализирано. В Техническата служба към Община Две могили няма данни за издаване на 
строителни книжа, включително и разрешение за строеж. Съгласно служебна справка от 
07.09.2018 г., издадена от кметство с. Баниска върху имота няма построени сгради. От 
всичко това следва извода, че учреденото право на строеж не е реализирано и поради това 
погасено по давност. Поради което, Кметът на Общината ни предлага да вземем решение 
за продажба на имота чрез публичен търг.  

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

Разисквания по десета точка нямаше. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
259/19.09.2018 г. е поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 
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на 

общинските съветници, гласували поименно на 28.09.2018 година  
 

Относно: Продажба на недвижим имот УПИ IX в кв.11- а по устройствения план 

на с. Баниска. 

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

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ” 

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

 

 

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

т. 8 във връзка 21, ал. 2, 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. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 

37, ал. 1, 53, ал. 1 от Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане 

с имоти и вещи – общинска собственост и Докладна записка с вх. № 259 от 19.09.2018 

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

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

РЕШЕНИЕ 

№ 848 
  

1. Допълва т. 2, Раздел IV от Програма за управление и разпореждане с имоти 
общинска собственост за 2018 година със следният недвижим имот: УПИ IX в кв.11 – а по 
плана на с. Баниска, представляващ „Дворно място”, с площ от 620 кв. м. при граници: 
улица, УПИ – IX, общинска мера; 

2. Дава съгласие да бъде продаден чрез провеждане на публичен търг с явно 
наддаване следният недвижим имот: УПИ IX в кв.11 – а по плана на с. Баниска, 
представляващ „Дворно място”, с площ от 620 кв. м. при граници: улица, УПИ – IX, 
общинска мера. Определя стъпка на наддаване 10% от началната тръжна цена; 

3. Данъчната оценка на недвижимият имот е 1 999.50 (хиляда деветстотин 
деветдесет и девет лева, 50) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка с изх. № 
6804000685/04.09.2018 г. на Община Две могили, а пазарната стойност, съгласно 
Експертна оценка на независим лицензиран оценител е 2 592.00 (две хиляди петстотин 
деветдесет и два лева, 00) лева без ДДС. Определя начална цена при провеждане на 



 23

публичният търг в размер на 2 600.00 (две хиляди и шестотин) лева без ДДС или 3 120.00 
(три хиляди сто и двадесет) лева с ДДС; 

4. Възлага на Кмета на Община Две могили да проведе публичен търг с явно 
наддаване за продажба на описания в т. 1 от настоящото решение имот по реда на Наредба 
№ 7 за реда на придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска 
собственост в Община Две могили и сключи договор с определеният за купувач. 
 

Единадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Георги Великов с вх. № 261/19.09.2018 г., относно: 

Продажба на недвижим имот с идентификатор 20184.1.732 на собственика на законно 
построените в имота сгради. 

По нея докладва:  

1. Ивайло Пенев – член на Комисията по „Противодействие на корупцията и за 

отнемане на незаконно придобитото имущество, общинска собственост, сигурност, 

екология и други дейности ”: 

Община Две могили е собственик на имот с идентификатор 20184.1.732 по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Две могили. В деловодството на 
Община Две могили е постъпило Заявление с желание за закупуване на описания по-горе 
имот, в който са построени сгради тяхна собственост, придобити по наследство.  

Описаният по-горе имот е с площ от 631 кв. м. и представлява „Дворно място”. 
Съгласно разпоредбата на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост: „Продажба 
на земя - частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху нея 
сграда се извършва от кмета на общината без търг или конкурс по ред, определен в 
наредбата по чл. 8, ал. 2”. Съгласно чл. 38, ал. 1 от Наредба №7 за реда на придобиване, 
управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост на община Две 
могили: „Физически и юридически лица, притежаващи собственост върху законно 
построена сграда, изградена върху земя - частна общинска собственост, могат да 
придобият право на собственост върху земята без търг или конкурс след решение на 
Общински съвет, като подадат молба до кмета на общината”.  

Видно от представеното копие на Нотариален акт за покупко-продажба на 
недвижим имот № 83, том III, дело № 871/1970 г. заявителят е закупил жилищна сграда, 
намираща се в парцели XIV-624 и X-11, които съгласно издаденото удостоверение са 
идентични с имот с идентификатор 20184.1.732 по Кадастралната карта и кадастралните 
регистри.  

Комисията по „Противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 
придобитото имущество, 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 единадесета точка нямаше. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
261/19.09.2018 г. е поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 28.09.2018 година  
 

Относно: Продажба на недвижим имот с идентификатор 20184.1.732 на 

собственика на законно построените в имота сгради. 

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

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ” 

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

 

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

ал. 1, т. 8 във връзка 21, ал. 2, 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. 39, ал. 1 от Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

имоти и вещи – общинска собственост и Докладна записка с вх. № 261 от 19.09.2018 г. 

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

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

РЕШЕНИЕ 

№ 849 
  

1. Допълва Раздел IV от Програма за управление и разпореждане с имоти общинска 
собственост за 2018 година със следния недвижим имот: Имот с идентификатор 
20184.1.732 по КККР – гр. Две могили, представляващ „Дворно място”, с площ от 631 кв. 
м. при граници на имота: 20184.1.722, 20184.1.2493, 20184.1.2780 

2. Дава съгласие да бъде продаден на собствениците на законно построената в 
имота сграда – наследници на Ганчо Иванов Христов следният недвижим имот: Имот с 
идентификатор 20184.1.732 по КККР – гр. Две могили, представляващ „Дворно място”, с 
площ от 631 кв. м. при граници на имота: 20184.1.722, 20184.1.2493, 20184.1.2780; 

3. Данъчната оценка на недвижимият имот е 2 577.60 (две хиляди петстотин 
седемдесет и седем, 60) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка с изх. № 
6804000660/28.08.2018 г. на Община Две могили, а пазарната стойност, съгласно 
Експертна оценка на независим лицензиран оценител е 3 155.00 (три хиляди сто петдесет 
и пет лева, 00) лева без ДДС. Определя цена от 3 155.00 лева без ДДС или 3 786.00 с ДДС; 

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

Дванадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Георги Великов с вх. № 262/20.09.2018 г., относно: 

Промени по бюджета на Община Две могили към 01.10.2018 г. и актуализация на плана за 
капиталовите разходи за 2018 година.  

По нея докладва:  

1. Айдън Карамехмедов – председател на Комисията по „Бюджет и финанси”: 

С настоящата докладна записка, Кметът на Общината ни предлага някои промени 
по бюджета на Община Две могили в разходната част и в инвестиционната програма.  

През 2018 година няма да се реализира обект „Изготвяне на технически проект на 
обект „Почистване и укрепване на изкуствени водни площи”. Освободените средства в 
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размер на 10 764 лв. ще бъдат насочени към обект „Закриване и рекултивация на 
съществуващо депо за битови отпадъци в ПИ с идентификатор 20184.60.381, гр. Две 
могили, Община Две могили”.  

Исканите промени ще са следните: Отпада обект „Изготвяне на технически проект 
на обект „Почистване и укрепване на изкуствени водни площи”, параграф 51-00 на 
стойност 10 764 лв.; Допълва се обект „Закриване и рекултивация на съществуващо депо 
за битови отпадъци в ПИ с идентификатор 20184.60.381, гр. Две могили, Община Две 
могили”, параграф 52-06 със сумата от 10 764 лв. 

Променя се наименованието на обект „Изграждане на тротоар на ул."Безименна" от 
ОК 90, през ОК 86, ОК 85 до ОК 84 в гр. Две могили» на „Изграждане на тротоар на 
ул."Пети пехотен Дунавски полк" от ОК 90, през ОК 86, ОК 85 до ОК 84 в гр. Две могили» 
Всички корекции са представени по-долу в табличен вид в Приложение 1 и Приложение 2. 

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

Разисквания по дванадесета точка нямаше. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Георги Великов с вх. № 262/20.09.2018 
г. е поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 28.09.2018 година  
 

Относно: Промени по бюджета на Община Две могили към 01.10.2018 г. и 

актуализация на плана за капиталовите разходи за 2018 година. 

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

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ” 

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

 

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

ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, 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. 124, ал. 2 от Закона за публичните финанси, чл.39, 

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 и Докладна записка с вх. 

№ 262 от 20.09.2018 г. след проведено поименно гласуване с 15 (петнадесет) гласа 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 850 
  

1. Променя бюджета на община Две могили към 01.10.2018 г. в разходната част по 
мероприятия и параграфи, съгласно Приложение 1.. 

2. Приема актуализирания план за капиталовите разходи, финансирани с целева 
субсидия от Републиканския бюджет и от собствени средства на община Две могили за 
2018 г., съгласно Приложение 2. 

3. Общинският съвет упълномощава Кмета на Община Две могили да предприеме 
необходимите действия за актуализиране плана на капиталовите разходи към 01.10.2018 г.  

 

Тринадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Георги Великов с вх. № 263/20.09.2018 г., относно: 

Изменение на Общинска транспортна схема. 
По нея докладва:  

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

На територията на Община Две могили, повече от 10 години, се изпълнява една и 
съща Общинска транспортна схема. По нея, ежегодно ни се предоставя информация, както 
за нейното изпълнение, така и за проблемите свързани с нея. 

С настоящата докладна записка, Кмета на общината, иска да бъде частично  
изменена тази транспортна схема, отнасяща се за линията: Две могили – Кацелово – Две 
могили, с час на тръгване: 16.40 часа.  

В какво се състои предложението? 
По маршрута: Две могили – Батишница – Бъзовец – Чилнов – Широково, автобусът 

ще се движи така, както се е движил до сега, със закъснение от 10 минути. Това ще рече, 
че автобусът вместо в 16.40 часа да тръгне от Две могили към Батишница, той ще тръгне в 
16.50 часа. Като пристигне в Широково в 17.32 часа, вместо да продължи към селата 
Острица, Каран Върбовка и Кацелово и обратно през Пепелина, той ще се прибере през 
Пепелина в Две могили. 

Това предложение е направено на базата на анализ за пътникопотока по тази линия, 
в този часови пояс. Комисия, назначена от Кмета на общината е констатирала, че в 
рамките на една седмица, по линията: Две могили – Кацелово са пътували само 4 –ма 
пътника. Отбелязано е още, че по Областната транспортна схема се изпълнява линията: 
Русе – Две могили – Кацелово, с час на тръгване: 18.00 часа. Тази линия се оказва по-
рентабилна с оглед обстоятелството, че за редица професии работното време приключва в 
17.00 часа или 17.30 часа и е удобно за пътниците да ползват тази линия, вместо другата, с 
час на тръгване: 16.00 часа.     

Втора комисия разгледа настоящата докладна записка, като предлагаме следното: 
Първо: Решението да добие следния вид: 
„1. Изменя, считано от 01.11.2018 г., Общинската транспортна схема, отнасяща се 

за линията: Две могили – Кацелово – Две могили, с час на тръгване: 16.40 часа, която ще 
се изпълнява по следния маршрут и часове, както следва: 

Час, минути Маршрути Час, минути 
Пристига Стои Тръгва Пристига Стои Тръгва 

  16.50 Авт. Две могили 17.50   
17.03 1 17.04 Сп. Батишница    
17.10 1 17.11 Сп. Бъзовец    
17.23 1 17.24 Сп. Чилнов    

17.32 1 17.33 Сп. Широково    
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17.34 1 17.40 Сп. Пепелина    
2. Възлага на Кмета на Община Две могили да изпълни решението на Общински 

съвет.” 
Второ: Да се помисли върху предложението ни за изготвяне и приемане от 

Общинския съвет на нова Общинска транспортна схема, съобразена с трайната тенденция 
на намаляване на населението, развитието на местния бизнес, наличния ж. п. транспорт и 
т. н. 

В разискванията по тринадесета точка участие взеха: 

1. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Съгласен съм с направеното предложение от г-н Байчо Георгиев. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Георги Великов с вх. № 263/20.09.2018 
г. е явно, моля гласувайте. 

 

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

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

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

дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 

администрация, чл. 8, ал. 4 от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за 

утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на 

пътници с автобуси и Докладна записка с вх. № 263 от 20.09.2018 г. след проведено 

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

„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 851 
  

1. Изменя, считано от 01.11.2018 г., Общинската транспортна схема, отнасяща се за 
линията: Две могили – Кацелово – Две могили, с час на тръгване: 16.40 часа, която ще се 
изпълнява по следния маршрут и часове, както следва: 

Час, минути Маршрути Час, минути 
Пристига Стои Тръгва Пристига Стои Тръгва 

  16.50 Авт. Две могили 17.50   
17.03 1 17.04 Сп. Батишница    
17.10 1 17.11 Сп. Бъзовец    
17.23 1 17.24 Сп. Чилнов    

17.32 1 17.33 Сп. Широково    
17.34 1 17.40 Сп. Пепелина    

Останалите маршрутни разписания остават непроменени. 
2. Възлага на Кмета на Община Две могили да изпълни решението на Общински 

съвет. 
 

 Четиринадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 248/14.09.2018 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Айгюляр Расимова Енверова за раждане на 
второ дете – Мюге Ерханова Бедриева. 

По нея докладва:  

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

дейности”: 

Комисията по „Здравеопазване и социални дейности” разгледа на свое заседание 
подаденото заявление за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на второ. 
Всички необходими документи, съгласно изискванията на наредбата са представени в 
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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 и 
излезе със становище да и бъде отпусната еднократна финансова помощ за раждане на 
второ дете в размер на 250 лева. 

Разисквания по четиринадесета точка нямаше. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
248/14.09.2018 г. е явно, моля гласувайте. 

 

По четиринадесета 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 и ал. 2 във връзка с чл. 4, ал. 1, 

чл. 5, т. 1.2, чл. 9, т. 1, чл. 10, т. 1 и 2 от Наредба № 10 за изплащане на еднократна 

помощ при раждане на дете, подпомагане на 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. № 248 от 

14.09.2018 г. след проведено явно гласуване с 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) глас 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 852 
 

1. Отпуска на Айгюляр Расимова Енверова, живееща в град Две могили, община 
Две могили, ул. „Райна Княгиня” № 7, еднократна финансова помощ в размер на 250,00 
(двеста и петдесет) лева, за раждане на второ дете – Мюге Ерханова Бедриева, родено на 
27.08.2018 г. 

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

 

 Петнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 249/14.09.2018 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Габриела Драгомирова Йорданова за 
раждане на първо дете – Драгомир Александров Живков. 

По нея докладва:  

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

дейности”: 

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

Разисквания по петнадесета точка нямаше. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
249/14.09.2018 г. е явно, моля гласувайте. 

 

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

ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 
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местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и 

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

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

чл. 5, т. 1.1, чл. 9, т. 1, чл. 10, т. 1 и 2 от Наредба № 10 за изплащане на еднократна 

помощ при раждане на дете, подпомагане на 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. № 249 от 

14.09.2018 г. след проведено явно гласуване с 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) глас 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 853 
 

1. Отпуска на Габриела Драгомирова Йорданова, живееща в град  Две могили, ул. 
„Проф. Асен Златаров” № 3, еднократна финансова помощ в размер на 200.00 (двеста) 
лева, за раждане на първо дете – Драгомир Александров Живков, роден на 08.08.2018 г. 

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

 

 Шестнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 250/14.09.2018 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Цветелина Рашкова Митова, живуща в 
село Баниска. 

По нея докладва:  

1. Айдън Карамехмедов – член на Комисията по „Здравеопазване и социални 

дейности”: 

Комисията по „Здравеопазване и социални дейности” разгледа на свое заседание 
подаденото в деловодството на Общината заявление за отпускане на еднократна 
финансова помощ. В заявлението си молителката описва с печал внезапната трагедия 
сполетяла семейството и. На 21.08.2018 г. внезапно почива съпругът и. След смъртта на 
съпруга си тя остава сама да отглежда трите им деца на възраст 8 г., 12 г. и 14 г. Двете 
деца са записани да посещават училище в село Баниска, а големият им  син е приет да учи 
в Образцов чифлик – гр. Русе. Със започването на учебната година тя изпитва финансова 
трудност да изпрати децата на училище и да поеме битовите разходи. 

След направена служебна справка се установи, че семейството няма собствено 
жилище. Настанени са от 2017 г. в къща за бедстващи оборудвана от КАРИТАС в село 
Баниска. И по настоящ адрес са регистрирани там през последната година, като наем 
незаплащат, но поемат разходите по ползването на имота /ток, вода, отопление и текущи 
ремонти/. В момента г-жа Митова е безработна, няма доходи, регистрирана е в Дирекция 
„Бюро по труда”. Помощи не е получавала от Дирекция „Социално подпомагане”.  

Становището на комисията е заявлението да бъде уважено. 
2. Айдън Карамехмедов – председател на Комисията по „Бюджет и финанси”: 

Комисията по „Бюджет и финанси” също разгледа на свое заседание заявлението и 
излезе със становище да и бъде отпусната еднократна финансова помощ в размер на 200 
лева. 

Разисквания по шестнадесета точка нямаше. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
250/14.09.2018 г. е явно, моля гласувайте. 

 

По шестнадесета 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. 2 т. 2  чл. 3, ал. 1 и с чл. 5 ал. 3, т. 5, чл. 

9, чл. 11, т. 1 и 2 от Наредба № 10 за изплащане на еднократна помощ при раждане на 
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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. № 250 от 14.09.2018 г. след 

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

(нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 854 
 

1. Отпуска на Цветелина Рашкова Митова, живееща в село Баниска, община Две 
могили, ул. „Пролет” № 10, еднократна финансова помощ в размер на 200 (двеста) лева. 

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

 

 Седемнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 255/18.09.2018 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Силвен Бедри Зюлкярова за раждане на 
трето дете – Едис Фаик Зюлкяров. 

По нея докладва:  

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

Комисията по „Здравеопазване и социални дейности” разгледа на свое заседание 
подаденото заявление за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на трето 
дете. Всички необходими документи, съгласно изискванията на наредбата са представени 
в срок и са редовни, с изключение на това, че бащата на детето не е жител на нашата 
Община, поради което становището на комисията е заявлението да бъде уважено на 50 %. 

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

Комисията по „Бюджет и финанси” също разгледа на свое заседание заявлението и 
излезе със становище да и бъде отпусната еднократна финансова помощ за раждане на 
трето дете в размер на 150 лева. 

Разисквания по седемнадесета точка нямаше. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
250/14.09.2018 г. е явно, моля гласувайте. 

 

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

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

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

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

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

чл. 5, т. 1.3, чл. 9, т. 1, чл. 10, т. 1 и 2 от Наредба № 10 за изплащане на еднократна 

помощ при раждане на дете, подпомагане на 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. № 255 от 

18.09.2018 г. след проведено явно гласуване с 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) глас 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 855 
 

1. Отпуска на Силвен Бедри Зюлкярова, живееща в град Две могили, улица 
„Видин” № 27, еднократна финансова помощ в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева, за 
раждане на трето дете – Едис Фаик Зюлкяров, родена на  31.08.2018 г. 

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

 

Осемнадесета точка от дневния ред: 

Изказвания, питания, становища и предложения от граждани. 
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1. Айдън Карамехмедов – Общински съветник: 

Аз имам един въпрос към Кмета на Общината – от м. март 2018 г. до момента 
имаме неразплатени сметки към телевизия КИС 13. Кога Общината смята да се разплати с 
телевизията, защото в крайна сметка се издават фактури, за които се плаща ДДС, а пари не 
се получават? 

2. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Запознат съм с проблема за неразплатените разходи към телевизия КИС 13. За 
съжаление неразплатените сметки са не само към телевизията, а и към други фирми. Аз 
мисля, че бях коректен в началото на годината когато сключвахме договора с телевизия 
КИС 13, дори бях на мнение, че не трябва да се сключва договор, тъй като предполагах, че 
ще се стигне до тук, защото много добре знам какво е състоянието на Общината. Тези 
месеци всяка година са най-трудни за Общината и този месец едва събрахме парите за 
заплатите на общинските служители. Започнали сме приоритетно да се разплащаме към 
фирмите, което е по-важно първо него разплащаме, защото няма иначе друг вариант. Вече 
три години съм кмет и знам, че м. юли, август и септември са най-трудни. Имаме да 
плащаме и за сметосъбиращия камиот 14 000 лева и искаме първо там да се разплатим, 
защото утре Общината като се събуди с пълни кофи за боклук, които няма да се изхвърлят 
и ще започнат да ми звънят граждани.  

До десето число на месеца са ми обещали наемите от земите, които са в размер на 
100 000 лева и когато ги получа веднага ще се разплатя към фирмите, но в момента съм 
зависим. 

3. Байчо Георгиев – Общински съветник: 

Г-н Кмете, парите за телевизия КИС 13 са заложени в бюджета на Общинския 
съвет, друг е въпроса дали мястото им е там или не. Но ако Вие смятате да не сключвате 
договор с телевизията това трябва да се отрази и в нашия правилник, тъй като в него е 
записано, че заседанията на Общинския съвет трябва да се излъчват пряко по телевизията. 
   

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
 

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

Забележка: Списъците с резултатите от проведеното поименно гласуване по точки 
1, 2, 3, 4, 6, 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 
съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация са 
приложени към него. 

 

Протоколът е изготвен на 03.10.2018 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) 


