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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 
 

№ 44 
 

Днес, 30 ноември 2018 година, в 9.00 часа, в конферентната зала на Община Две 
могили, започна четиридесет и четвъртото 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: Георги Валентинов Георгиев 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; Георги Великов – зам.-кмет на 
Общината; служители от Общинска администрация; кметове на кметства. 
  

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет:  
 

Колеги, дневният ред за настоящото редовно заседание Ви е раздаден предварително. 
Имате ли Вие предложения за изменение или допълнение на дневния ред? 
Няма. 
 

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

Против. 
Въздържали се. 
 

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

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

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
 

1. Докладна записка от Ивайло Пенев с вх. № 292/24.10.2018 г., относно: Приемане 
на Правилник за изменение на Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския 
съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.  

Докладва: Галя Додева – председател на Комисията по „Териториално устройство 

и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

2. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 298/05.11.2018 г., относно: 
Отдаване под наем на лекарски кабинет, част от имот – публична общинска собственост. 

Докладва: Мехмед Мехмедов – секретар 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. № 299/07.11.2018 г., относно: 

Вземане решение за даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план - 
План за застрояване /ПУП-ПЗ/ на поземлени имоти /ПИ/ с идентификатори 20184.149.4 и 
20184.149.5 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Две могили, община Две 
могили, област Русе. 

Докладва: Димитър Димитров – член на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 
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4. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 302/09.11.2018 г., относно: 

Бракуване на движима вещ – общинска собственост. 
Докладва: Галя Додева – член на Комисията по „Противодействие на корупцията и 

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

екология и други дейности”. 

5. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 305/13.11.2018 г., относно: 

Информация за работата на отдел „Местни данъци и такси” в общинска администрация град 
Две могили. 

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

6. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 306/14.11.2018 г., относно: 

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

Докладва: Димитър Димитров – член на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

7. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 311/15.11.2018 г., относно: 

Отдаване под наем на помещение, част от имот – публична общинска собственост. 
Докладва: Ивайло Пенев – член на Комисията по „Противодействие на корупцията 

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

екология и други дейности”. 

8. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 312/15.11.2018 г., относно: 

Вземане на решение за дялово участие по проект „Красива България” към Министерство на 
труда и социалната политика. 

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

финанси”. 

9. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 313/15.11.2018 г., относно: 
Определяне състав на комисия за проверка на декларациите по чл. 35, ал. 1 от Закона за 
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на 
служителите по кметства към общинска администрация Две могили. 

Докладва: Галя Додева – председател на Комисията по „Териториално устройство 

и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

10. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 314/15.11.2018 г., относно: 

Одобряване на промяна в структурата на дейностите към общинска администрация Две 
могили. 

Докладва: Галя Додева – председател на Комисията по „Териториално устройство 

и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

11. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 322/21.11.2018 г., относно: 

Изменение на Решение № 723, взето на заседание на Общински съвет по Протокол № 35 от 
23.02.2018 г. за приемане на годишен план за ползване на дървесина в Община Две могили и 
определяне начина на ползване на дървесината. 

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

гори”. 

12. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 315/16.11.2018 г., относно: 

Утвърждаване на годишен план и обем на ползванията на дървесина от горски територии, 
собственост на Община Две могили за 2019 г. и определяне начина на ползване и начална 
цена на дървесината. 

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

гори”. 

 13. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 316/19.11.2018 г., относно: 

Информация за състоянието и постигнатите резултати от участието на самодейните състави в 
различни фестивали и събори през 2018 г. 
 Докладва: Светлозар Донев – председател на Комисията по „Образование, култура 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 
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14. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 317/19.11.2018 г., относно: 

Промени по бюджета на Община Две могили към 01.12.2018 г. и актуализация на плана за 
капиталовите разходи за 2018 година  

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

15. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 323/21.11.2018 г., относно: 

Отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост в землището на с. Острица. 
Докладва: Николай Христов – член на Комисията по „Земеделие, животновъдство 

и гори”. 

16. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 303/09.11.2018 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Петя Антонова Христова за раждане на второ 
дете – Нико Христов Христов. 

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

дейности”. 

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

17. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 318/20.11.2018 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Рашко Петров Рашков, живеещ в село 
Широково. 

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

социални дейности”. 

18. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 320/21.11.2018 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Йордан Янков Йорданов и Данка Бонкова 
Йорданова, живеещи в гр. Две могили.  

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

социални дейности”. 

19. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 321/21.11.2018 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Емил Величков Маринов и Севда Милкова 
Маринова, живеещи в гр. Две могили.  

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

дейности”. 

20. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 307/14.11.2018 г., относно: 

Избор на Председател на Общински съвет – Две могили. 
Докладва: Байчо Георгиев – член на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

21. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 309/14.11.2018 г., относно: 

Промяна в състава на Постоянните комисии към Общински съвет – Две могили. 
Докладва: Димитър Димитров – член на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

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

Първа точка от дневния ред: 

Докладна записка от Ивайло Пенев с вх. № 292/24.10.2018 г., относно: Приемане на 
Правилник за изменение на Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския 
съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.  

По нея докладва:  

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

Изменението на нашия правилник касае работното време на Председателя на 
Общинския съвет, а именно от 4 часа да стане 8 часа. 

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

Разисквания по първа точка нямаше. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
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Колеги, гласуването по Докладна записка от Ивайло Пенев с вх. № 292/24.10.2018 г. е 
явно, моля гласувайте. 

 

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

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

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

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация във връзка с чл. 

10, ал. 2 от Закона за нормативните актове и Докладна записка с вх. № 292 от 24.10.2018 

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

0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 870 
  

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

§ 1. В чл. 121, ал. 1, текста: „ … четири часа ...” се заменя с текста: „ … осем часа …”.    
§ 2. Заключителна разпоредба 
1. Разпоредбата на § 1 влиза в сила от 01.12.2018 г. 
 

Втора точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 298/05.11.2018 г., относно: Отдаване 
под наем на лекарски кабинет, част от имот – публична общинска собственост. 

По нея докладва:  

1. Мехмед Мехмедов – секретар на Комисията по „Противодействие на корупцията 

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

екология и други дейности”: 

Д-р Виолета Русинова Русева – акушер-гинеколог има сключен договор с Община Две 
могили за отдаване под наем на помещение за лекарски кабинет, който е изтекъл на 
30.09.2018 г., поради което се налага сключването на нов договор. 

В Община Две могили е постъпило заявление от д-р Виолета Русева, с което изявява 
желание за подновяване на договора и за наемане на лекарския кабинет. 

Според чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост „Свободни имоти или части 
от тях - публична общинска собственост, могат да се отдават под наем за срок до 10 години 
при условията и по реда на ал. 2 след решение на общинския съвет. Части от имоти - публична 
общинска собственост, които са предоставени за управление по реда на чл. 12, могат да се 
отдават под наем, при условие, че не се възпрепятства осъществяването на дейностите, за 
които съответният имот е предоставен за управление.”. Съгласно чл. 14, ал. 6 „С решение на 
общинския съвет имоти по ал. 1 могат да се отдават под наем без търг или конкурс за здравни, 
образователни и социални дейности за задоволяване на съответните нужди на населението, 
както и на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза, 
по ред, определен в наредбата по чл. 8, ал. 2. Въз основа на решението на общинския съвет се 
сключва договор за наем от кмета на общината или от оправомощено от него длъжностно 
лице”. 

В сградата на „Здравно заведение” /Поликлиника/ гр. Две могили следва да бъде 
отдаден под наем за временно и възмезно ползване част от следния недвижим имот - 
публична общинска собственост: лекарски кабинет № 14, с площ 18.00 кв. м., находящ се на 
втори етаж, ул. „Христо Ботев” № 19, в триетажна масивна сграда, строена през 1973-75 
година, находяща се в поземлен имот с идентификатор 20184.1.1565 по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на гр. Две могили, с начин на трайно ползване „За друг обществен 
обект, комплекс”. 

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. 
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Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 298/05.11.2018 г. 
е поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 30.11.2018 година  
 

Относно: Отдаване под наем на лекарски кабинет, част от имот – публична 

общинска собственост. 

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

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ” 

1. Айдън Сабриев Карамехмедов +   
2. Байчо Петров Георгиев +   
3. Велко Иванов Иванов +   
4. Галя Миткова Додева +   
5. Георги Валентинов Георгиев  отсъства   
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 +   
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 организацията и дейността на 

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, чл. 14, ал. 6 и чл. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 17, ал. 1 от 

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

общинска собственост в Община Две могили и т. 4 от Приложение № 1 „Тарифа за 

определяне на минимални месечни цени на квадратен метър за отдаване под наем на 

общински нежилищни имоти” Област Русе от същата наредба и Докладна записка с вх. 

№ 298 от 05.11.2018 г. след проведено поименно гласуване с 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 871 
 

1. Дава съгласие да бъде отдаден под наем за срок от 10 (десет) години, за временно и 
възмездно ползване на част от следния недвижим имот - публична общинска собственост: 
лекарски кабинет № 14, с площ 18.00 кв. м. /осемнадесет квадратни метра/, находящ се в 
триетажна масивна сграда, етаж 2, в Здравно заведение /Поликлиника/ гр. Две могили, 
Община Две могили, ул. „Христо Ботев” № 19, строена през 1973-75 година, в поземлен имот 
с идентификатор 20184.1.1565 (двадесет хиляди сто осемдесет и четири, точка, едно, точка, 
хиляда петстотин петдесет и шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. 
Две могили, с начин на трайно ползване „За друг обществен обект, комплекс”, при граници и 
съседи: 20184.1.1147 (две хиляди сто осемдесет и четири, точка, едно, точка, хиляда сто 
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четиридесет и седем), 20184.1.1152 (двадесет хиляди сто осемдесет и четири, точка, едно, 
точка, хиляда сто петдесет и две), 20184.1.2785 (двадесет хиляди сто осемдесет и четири, 
точка , едно, точка, две хиляди седемстотин осемдесет и пет) по АПОС № 3725/24.03.2015 г. 

2. Базисната месечна наемна цена за недвижим имот съгласно т. 4 от Приложение № 1 
„Тарифа за определяне на минимални месечни цени на квадратен метър за отдаване под наем 
на общински нежилищни имоти” от Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в Община Две могили, Област Русе е 
0.20 ст. (двадесет стотинки) за кв.м. или 4,32 лв. /четири лева и тридесет и две стотинки/ с 
ДДС. 

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

4. В тридневен срок от сключването на договора за отдаване под наем, да се представи 
копие от същия в Общински съвет Две могили. 
 

Трета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 299/07.11.2018 г., относно: Вземане 
решение за даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за 
застрояване /ПУП-ПЗ/ на поземлени имоти /ПИ/ с идентификатори 20184.149.4 и 20184.149.5 
по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Две могили, община Две могили, 
област Русе. 

По нея докладва:  

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

Постъпило е искане от „ЙОРДАН ЙОРДАНОВ - ЯЙЦА И ПТИЦИ“ ЕООД, със 
седалище и с адрес на управление: с. Бъзовец, Стопански двор, община Две могили, област 
Русе, за даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за 
застрояване /ПУП-ПЗ/ на поземлени имоти /ПИ/ с идентификатори 20184.149.4 и 20184.149.5 
по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Две могили, община Две могили, 
област Русе. 

Собственик на имотите съгласно постановление за възлагане на недвижим имот № 194, 
т. 20, вх.рег. № 8542/06.102011 г. и нотариален акт № 140, т. 21, вх.рег. № 8931/14.12.2011 г., 
вписани в Служба по вписванията гр. Бяла е „ЙОРДАН ЙОРДАНОВ - ЯЙЦА И ПТИЦИ“ 
ЕООД.  

От представените от вносителя „ЙОРДАН ЙОРДАНОВ - ЯЙЦА И ПТИЦИ“ ЕООД, 
техническо задание за Подробен устройствен план - План за застрояване  /ПУП-ПЗ/, съгласно 
чл.125, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и скица-предложение за изготвяне 
на ПУП-ПЗ е видно, че подробния устройствен план предвижда обединяване на двата 
поземлени имота и отреждане на нов идентификатор, изграждане на нова животновъдна 
сграда, собствен водоизточник и трафопост, запазване на наличния сграден фонд и 
изграждане зона за компостиране. 

Комисията по „Териториално устройство и строителство, местно самоуправление и 
нормативна уредба” разгледа на свое заседание предложението и излезе със становище то да 
бъде прието. 

Разисквания по трета точка нямаше. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 299/07.11.2018 г. 
е явно, моля гласувайте. 

 

По трета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 11, 

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

връзка с чл. 124а, ал. 1 от Закона за устройство на територията и чл. 3, ал. 2, т. 5 от 

Правилник № 1 за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с вх. № 299 от 

07.11.2018 г. след проведено явно гласуване с 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа 

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

№ 872 
  

1. Дава разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за 
застрояване /ПУП-ПЗ/ на поземлени имоти /ПИ/ с идентификатори 20184.149.4 и 20184.149.5 
по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Две могили, община Две могили, 
област Русе. 

2. Одобрява задание по чл. 125, ал. 1, съгласно чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, за изработване  
на Подробен устройствен план - План за застрояване /ПУП-ПЗ/ на поземлени имоти /ПИ/ с 
идентификатори 20184.149.4 и 20184.149.5 по Кадастралната карта и кадастралните регистри 
на гр. Две могили, община Две могили, област Русе. 

3. Задължава Кмета на общината да издаде необходимите заповеди по процедирането 
на Подробен устройствен план - План за застрояване /ПУП-ПЗ/ на поземлени имоти /ПИ/ с 
идентификатори 20184.149.4 и 20184.149.5 по Кадастралната карта и кадастралните регистри 
на гр. Две могили, община Две могили, област Русе. 

 

На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване. 
 

Четвърта точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 302/09.11.2018 г., относно: 

Бракуване на движима вещ – общинска собственост. 
По нея докладва:  

1. Галя Додева – 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 моторно превозно средство специализиран 
Автомобил „Зил 131” с регистрационен № Р 3520 АХ. Съз своя заповед Кметът на Общината 
е назначил комисия, която да извърши проверка и да събере необходимите документи, 
относно техническото състояние на превозното средство. Комисията е установила, че 
автомобилът има лош външен вид, не е в движение, поради техническа неизправност. Ремонта 
на ходовата част е нерентабилен. Гумите са износени. Предложението на комисията е да бъде 
изготвена докладна записка за даване на съгласие за бракуване на превозното средство. 
Предложението на комисията е да бъде предадено за вторични суровини като отделни части и 
детайли се запазват. 

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. 

В разискванията по четвърта точка участие взеха: 

1. Николай Христов – Общински съветник: 

Аз имам въпрос към Кмета на Общината – Какво означава „бракуване на превозното 
средство, като бъде предадено за вторични суровини като отделни части и детайли се 
запазват”. 

2. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Имаме предвид някои отделни части, като сигналните лампи, маркучи, помпата и др. да 
се западят и да бъдат използвани за другите ни автомобили. 

 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 302/09.11.2018 г. 
е поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 30.11.2018 година  
 

Относно: Бракуване на движима вещ – общинска собственост. 
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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  отсъства   
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 +   
17. Христина Димитрова Ефтимова +   
 Общо: 15   

 

След приключване на разискванията по четвърта точка от дневния ред, 

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 36. ал. 4 Наредба № 

7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – Общинска 

собственост в Община Две могили, област Русе, чл. 143, ал. 6 от Закона за движение по 

пътищата, 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. № 302 от 09.11.2018 г. след проведено поименно 

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

„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 873 
  

1. Дава съгласие да бъде бракувано моторно превозно специализиран автомобил „Зил 
131” с регистрационен № Р3520АХ, № Рама 1553019. 
 2. Възлага на Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите действия за 
изпълнение на решението. 

 

Пета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 305/13.11.2018 г., относно: 

Информация за работата на отдел „Местни данъци и такси” в общинска администрация град 
Две могили. 

По нея докладва:  

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

Представена ни е за разглеждане Информация за работата на отдел „Местни данъци и 
такси” в общинска администрация град Две могили. 

Администрирането на местните данъци и такса за битови отпадъци, глоби и 
имуществени санкции, както и други такси от местен характер, чрез функциите по 
установяване и събиране, се осъществява изцяло от отдел „Местни данъци и такси” към 
дирекция „Финанси, местни данъци и такси” при Община Две могили. В отдела се 
предоставят, приемат и обработват декларации от Закона за местните данъци и такси, по чл. 
14 за новопостроени или придобити по друг начин имоти, декларации по чл. 54 – моторно 
превозно средство, чл. 61н, за лица, които подлежат на облагане с патентен данък, чл. 61р-
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туристически данък, чл. 71 за освобождаване от услугата по събиране и транспортиране на 
битовия отпадък до съоръжения и инсталации за тяхното третиране и чл. 117 за притежаване 
на куче. 

За периода 01.01.2018г. – 31.10.2018г. са приети и обработени, както следва: 
- Декларации по чл. 14 от ЗМДТ – 1 325 бр. 
- Декларации по чл. 54 от ЗМДТ – 228 бр. 
- Декларации от администратор –трансфер на данни от КАТ за регистрирани и 

дерегистрирани МПС-та – 687 бр. 
- Декларации по чл. 61 н от ЗМДТ – 62 бр. 
- Декларация по чл. 61р от ЗМДТ – 3 бр. 
- Декларации по чл. 71 от ЗМДТ – 764 бр. 
- Декларации по чл. 117 от ЗМДТ – 11 бр. 
Услугите, предоставяни на физически и юридически лица на територията на община 

Две могили, са също част от работата на отдел „Местни данъци и такси”. Служителите 
приемат искания и издават следните удостоверения: 

- Удостоверения за декларирани данни – 14 бр. 
- Удостоверения за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал. 6, ал. 10 и ал. 11 

от Данъчно – осигурителния процесуален кодекс – 38 бр. 
Издават се служебни бележки, относно обстоятелства за моторни превозни средства, 

бележки за предоставен ПИН код, необходим за електронните справки за размера на данък 
чрез сайта на община Две могили, дубликат на документ за платен данък върху превозните 
средства и платен данък върху недвижимите имоти. 

За периода 01.01.2018г. – 31.10.2018г. има издадени: 
- Удостоверение за декларирани данни – 14 бр. 
- Служебни бележки – 38 бр. 
- ПИН код – 1 бр. 
Голям дял от предоставяните административни услуги на физически и юридически 

лица  заема изготвянето на Удостоверения за данъчни оценки по чл. 3 от Приложение № 2 
към Закона за местните данъци и такси и чл. 264, ал. 1 от Данъчно –осигурителния 
процесуален кодекс,  на недвижими имоти и незавършено строителство, за право на строеж, 
както и за право на ползване. 

За периода 01.01.2018г. – 31.10.2018г. са изготвени 805 броя данъчни оценки. 
В отдел „Местни данъци и такси“ се извършват и действия по събиране на просрочени 

задължения срещу неизправни данъкоплатци по местни данъци и такси, глоби и имуществени 
санкции налагани по Закона за местните данъци и такси. На основание чл. 107, ал. 3 от ДОПК, 
във връзка с чл. 4, ал. 1, ал. 3 и ал. 4, чл. 9б от ЗМДТ се издават Актове за установяване на 
задължения. 

За периода 01.01.2018 г. – 31.10.2018 г. са издадени 400 броя Актове. 
За същия период са образувани 96 броя изпълнителни дела при Частен съдебен 

изпълнител. Постъпилите суми са – 6 420.00 лева. 
В отдела се приемат още и искания и се изготвят актове за прихващане и/или 

възстановяване на недължимо внесени суми. 
С цел повишаване на събираемостта, за този период са предприети действия по 

уведомяване на наследниците на починали, за предеклариране на имоти , на основание чл. 14, 
ал. 4 от ЗМДТ. Изготвят се отговори по постъпили жалби, молби и запитвания  в 
законоустановения срок, на физически и юридически лица, както и на НАП, Агенция за 
социално подпомагане, Частни съдебни изпълнители, съдилища, прокуратура и други 
институции. 

Отдел „Местни данъци и такси” работи съвместно с отдел ГРАО и отдел ТСУ от 
общината. Служители участват в комисии при провеждане на търгове от отдел „Общинска 
собственост”. Работи се съвместно с „Информационно обслужване” АД за поддържане и 
актуализиране на програмния продукт „Матеус”. На основание чл. 5а от Закона за местните 
данъци и такси се предоставя ежедневна информация по електронен път на Министерство на 
Финансите за : 
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1. идентификационните данни за задължените лица по този закон; 
2. обектите на облагане с местни данъци и такси, данъчните им оценки и отчетните 

им стойности; 
3. правата на собственост и ползване върху обектите на облагане; 
4. данъчните облекчения и освобождавания по този закон; 
5. размера на задълженията по видове данъци и такси, плащанията и непогасените 

задължения; 
6. мерки за обезпечаване и събиране на вземанията по този закон; 
7. данни от значение за определяне на таксата за битови отпадъци, като обхватът на 

данните се определя със заповедта по ал. 2; 
8. други данни от значение за определянето, обезпечаването и събирането на 

местните данъци и такси. 
 Информацията се предоставя по ред, начин и във формат, определени със заповед 

на министъра на финансите. Чрез изградена и функционираща автоматизирана връзка между 
пунктовете за технически прегледи и софтуерния продукт за администриране на местните 
данъци и такси се предоставя информация, което благоприятства за повишаването на 
събираемостта относно данък моторно превозно средство. 

Служителите от отдел „Местни данъци и такси” участват, чрез изготвяне на справки 
за касовото изпълнение на собствените приходи, при съставяне на бюджета на общината. 

Не на последно място, в изпълнение на служебните задължения, се включват и: 
- издължаване на безкасовите плащания от посредници – „Изипей” АД – 24315 

лв. 
- издължаване на безкасовите плащания от посредници – „Български пощи“ ЕАД 

– 4976 лв. 
- плащания по банков път – 325295 лв. 
- обслужване на граждани, желаещи да плащат в брой на каса – 406721 лв. 
- плащане чрез ПОС-терминално устройство - 6618 лв. 
- обслужване на второстепенни разпоредители: такса детска градина, такса детска 

ясла, такса социален патронаж, приходи от продажба на дърва, приходи от билети  вход 
пещера и „Къща музей Филип Тотю”, приходи от барче „Орлова чука”, погребения, такса 
пазар и др. 

Приходи по бюджета сравнени по години за периода 01.01. до 30.10. са: 
Период 

Вид приход 
Отчет 

м. 1 – 10 
2015 

Отчет 
м. 1 – 10 

2016 

Отчет 
м. 1 – 10 

2017 

Отчет 
м. 1 – 10 

2018 
Данък върху недвижими имоти 96 484 99 106 96 578 102 357 
Данък върху превозни средства 136 548 186 848 178 915 204 393 
Такса битови отпадъци 308 583 322 759 325 185 339 711 

Приходите по бюджета на Община Две могили от 01.01.2018 г. до 31.10.2018 г. по вид 
плащане са както следва: 

-  Патентен данък – 4 429 лева; 
-  Данък придобиване на имущества по дарения и възмезден начин – 98 662 лева; 
-  Туристически данък – 98 лева; 
-  Приходи от глоби и санкции – 2 730 лева; 
-  Наказателни лихви за данъци – 15 545 лева. 
ВСИЧКО ПРИХОДИ: 767 925 лева 

 Дадено е и изпълнение в проценти, както следва: 
- Данък недвижим имот – 89 % 
- Данък моторни превозни средства – 95 % 
- Такса битови отпадъци – 89 % 
- Патент – 68 % 
- Данък придобиване на имущества – 73 % 
- Туристически данък – 65 % 
- Наказателни лихви за данъци – 78 % 
В разискванията по пета точка участие взеха: 
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1. Николай Христов – Общински съветник: 

Аз искам само да обърна внимание на отдела, за следващата година когато изготвят 
информацията, приходите които са дадени в проценти да се дадат в лева, а оттам всеки може 
да си направи сметка какво е изпълнението в проценти. 

 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 305/13.11.2018 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 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. № 305 от 13.11.2018 г. след проведено явно 

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

„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 874 
  

1. Приема за сведение Информация за работата на отдел „Местни данъци и такси” в 
общинска администрация гр. Две могили за периода 01.01.2018 г. до 31.10.2018 г.  

Приложение: Информация за работата на отдел „Местни данъци и такси” в общинска 
администрация гр. Две могили за периода 01.01.2018 г. до 31.10.2018 г. 
 

Шеста точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 306/14.11.2018 г., относно: Участие 
на Община Две могили в извънредно общо събрание на акционерите на Университетска 
болница за активно лечение „Канев” АД. 

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 е постъпила покана за свикване на извънредно 
общо събрание на акционерите на дружеството. Заседанието ще се проведе на 21.12.2018 г. от 
13.00 часа в заседателната зала на лечебното заведение, гр. Русе, ул. „Независимост“ № 2, при 
следния дневен ред и проект на приеманото решение: 

1. Вземане на решение за продажба на имот УПИ II-3161 с площ 4192 кв. м, с 
идентификатор 63427.2.3161, заедно с построената в него сграда „АГ КОМПЛЕКС“ - 
четириетажна монолитна сграда със сутерен, със застроена площ 700 кв.м, стоманобетонна 
конструкция, пристройка – четириетажна със сутерен, със застроена площ 275 кв.м, 
представляваща сграда с идентификатор 63427.2.3161.1. 

Комисията по „Териториално устройство и строителство, местно самоуправление и 
нормативна уредба” разгледа на свое заседание докладната записка и предлага Божидар 
Димитров Борисов да представлява Община Две могили в извънредното заседанието на 
общото събрание. 

Разисквания по шеста точка нямаше. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 306/14.11.2018 г. 
е поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 30.11.2018 година  
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Относно: Участие на Община Две могили в извънредно общо събрание на акционерите 

на Университетска болница за активно лечение „Канев” АД. 

№ 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  отсъства   
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 +   
17. Христина Димитрова Ефтимова +   
 Общо: 15   

 

По шеста точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 

и ал. 2 във връзка с 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. 5 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, 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. № 306 от 14.11.2018 г. след проведено поименно 

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

„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 875 
  

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 21.12.2018 г. от 13.00 часа в заседателната зала на лечебното заведение, гр. Русе, 
ул. „Независимост“ № 2, и да гласува с притежаваните от Община Две могили 19 736 бр. 
поименни акции по дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно: 

1.1. Общото събрание на акционерите взема решение за продажба на имот УПИ II-3161 с 
площ 4192 кв. м, с идентификатор 63427.2.3161, заедно с построената в него сграда „АГ 
КОМПЛЕКС“ - четириетажна монолитна сграда със сутерен, със застроена площ 700 кв.м, 
стоманобетонна конструкция, пристройка – четириетажна със сутерен със застроена площ 275 
кв.м, представляваща сграда с идентификатор 63427.2.3161.1.- ГЛАСУВА „ЗА“. 

 

 Седма точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 311/15.11.2018 г., относно: Отдаване 
под наем на помещение, част от имот – публична общинска собственост. 

По нея докладва:  
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1. Ивайло Пенев – член на Комисията по „Противодействие на корупцията и за 

отнемане на незаконно придобитото имущество, общинска собственост, сигурност, 

екология и други дейности”: 

В Община Две могили е постъпило заявление от Доц. Д-р Кирил Панайотов – 
Изпълнителен Директор на СБАЛК „МЕДИКА КОР” ЕАД, с което се изявява желание за 
наемане на помещение, в което да се разположи оборудване  за новият вид услуга, а именно: 
он-лайн запазване на час и осъществяване аудио–видео комуникация в реално време с цел 
насрочване за медецинска консултация. 

Според чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост „Свободни имоти или части 
от тях - публична общинска собственост, могат да се отдават под наем за срок до 10 години 
при условията и по реда на ал. 2 след решение на общинския съвет. Части от имоти - публична 
общинска собственост, които са предоставени за управление по реда на чл. 12, могат да се 
отдават под наем, при условие, че не се възпрепятства осъществяването на дейностите, за 
които съответният имот е предоставен за управление.”. Съгласно чл. 14, ал. 6 „С решение на 
общинския съвет имоти по ал. 1 могат да се отдават под наем без търг или конкурс за здравни, 
образователни и социални дейности за задоволяване на съответните нужди на населението, 
както и на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза, 
по ред, определен в наредбата по чл. 8, ал. 2. Въз основа на решението на общинския съвет се 
сключва договор за наем от кмета на общината или от оправомощено от него длъжностно 
лице”. 

В сградата на „Здравно заведение” /Поликлиника/ гр. Две могили следва да бъде 
отдаден под наем за временно и възмезно ползване част от следния недвижим имот - 
публична общинска собственост: помещение /бивша аптека/, с площ от 16.00 кв. м., находящо 
се на първи етаж, ул. „Христо Ботев” № 19, в триетажна масивна сграда с идентификатор 
20184.1.1565.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Две могили, с начин на 
трайно ползване „За друг обществен обект, комплекс”. 

Комисията по „Противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 
придобитото имущество, общинска собственост, сигурност, екология и други дейности” 
разгледа на свое заседание предложението и излезе със становище то да бъде прието. 

Разисквания по седма точка нямаше. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 311/15.11.2018 г. 
е поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 30.11.2018 година  
 

Относно: Отдаване под наем на помещение, част от имот – публична общинска 

собственост. 

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

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ” 

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

 

По седма точка от дневния ред, Общинският съвет, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 

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

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

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, чл. 14, ал. 6 и ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 17, ал. 1 от 

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

общинска собственост в Община Две могили и т. 1 от Приложение № 1 „Тарифа за 

определяне на минимални месечни цени на квадратен метър за отдаване под наем на 

общински нежилищни имоти” Област Русе от същата наредба и Докладна записка с вх. 

№ 311 от 15.11.2018 г. след проведено поименно гласуване с 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 876 
 

1. Дава съгласие да бъде отдаден под наем на СБАЛК „МЕДИКА КОР” ЕАД, за срок от 
10 (десет) години за временно и възмездно ползване на част от следния недвижим имот - 
публична общинска собственост: помещение, с площ от 16.00 кв. м. /шестнадесет квадратни 
метра/, находящо се в триетажна масивна сграда, етаж 1, в Здравно заведение /Поликлиника/ 
гр. Две могили, Община Две могили, ул. „Христо Ботев” № 19, строена през 1973-75 година, в 
поземлен имот с идентификатор 20184.1.1565 (двадесет хиляди сто осемдесет и четири, точка, 
едно, точка, хиляда петстотин шестдесет и пет) по кадастралната карта и кадастралните 
регистри на гр. Две могили, с начин на трайно ползване „За друг обществен обект, комплекс”, 
при граници и съседи: 20184.1.1147 (две хиляди сто осемдесет и четири, точка, едно, точка, 
хиляда сто четиридесет и седем), 20184.1.1152 (двадесет хиляди сто осемдесет и четири, 
точка, едно, точка, хиляда сто петдесет и две), 20184.1.2785 (двадесет хиляди сто осемдесет и 
четири, точка , едно, точка, две хиляди седемстотин осемдесет и пет) по АПОС № 
3725/24.03.2015 г. 

2. Базисната месечна наемна цена за недвижим имот съгласно т. 1 от Приложение № 1 
„Тарифа за определяне на минимални месечни цени на квадратен метър за отдаване под наем 
на общински нежилищни имоти” от Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в Община Две могили, Област Русе е 
3.00 лв. (три лева) за кв.м. или 57.60 лв. /петдесет и седем лева и шестдесет стотинки/ с ДДС. 

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

4. В тридневен срок от сключването на договора за отдаване под наем, да се представи 
копие от същия в Общински съвет Две могили. 
 

Осма точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 312/15.11.2018 г., относно: Вземане 
на решение за дялово участие по проект „Красива България” към Министерство на труда и 
социалната политика. 

По нея докладва:  

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

Община Две могили има готовност да кандидатства с проект „Ремонт и модернизация 
на ДГ „Първи юни“, село Баниска, Община Две могили“, находяща се на ул. „Хан Исперих” 
№ 13 по проект „Красива България“ към Министерство на труда и социалната политика за 
кампания 2019 г. Общата стойност на проекта е 148 738.00 лв. С настоящият проект се 



 15

предвижда изпълнението на следните строително-ремонтни работи: Всички помещения ще 
бъдат ремонтирани – подове, тавани, стени; Всички помещения ще бъдат санирани; Ще се 
подмени дограмата; Подмяна на осветителните тела; Подмяна на санитарните прибори; 
Подмяна на отоплителни тела (радиатори). 

Финансовата рамка на всяко проектно предложение по мярка М02 „Подобряване на 
социалната инфраструктура” е от 60 000 до 400 000 лв. с ДДС, като финансирането от ПКБ е 
най-много 120 000 лв. с ДДС, а съфинансирането от страна на кандидата трябва да е най-
малко 50 %  от общия бюджет на проектното предложение.  

Дяловото участие на Община Две могили по проекта е 98 197.00 лв. или 66.02 % от 
общата стойност на проектното предложение. 

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

Разисквания по осма точка нямаше. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 312/15.11.2018 г. 
е поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 30.11.2018 година  
 

Относно: Вземане на решение за дялово участие по проект „Красива България” към 

Министерство на труда и социалната политика. 

№ 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  отсъства   
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 +   
17. Христина Димитрова Ефтимова +   
 Общо: 15   

 

По осма точка от дневния ред, Общинският съвет, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 

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. 1 и 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. № 312 от 15.11.2018 г. след проведено поименно 

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

„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 877 
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1. Дава съгласие за отпускане на сумата 98 197.00 лв. (деветдесет и осем хиляди сто 
деветдесет и седем лева) или 66,02 % от общата стойност 148 738.00 лв. на проект „Ремонт и 
модернизация на ДГ „Първи юни“, село Баниска, Община Две могили“, находяща се на ул. 
„Хан Исперих” № 13 по проект „Красива България“ към МТСП. 

2. Средствата да бъдат предвидени в Бюджета на Община Две могили за 2019 г. 
 3. Упълномощава кмета на общината да предприеме необходимите действия за 
изпълнение решението и да осъществи контрол върху разходването на средствата. 

 

Девета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 313/15.11.2018 г., относно: 
Определяне състав на комисия за проверка на декларациите по чл. 35, ал. 1 от Закона за 
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на 
служителите по кметства към общинска администрация Две могили. 

По нея докладва:  

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

В Държавен вестник бр. 81 от 02.10.2018 г. бе обнародвана Наредба за организацията и 
реда за извършване на проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси 
(НОРИПДУКИ), която влезе в сила на 05.10.2018 г. Съгласно чл. 1, ал. 2 от цитираната 
наредба, тя се прилага за служителите в местната администрация, с изключение на тези, които 
заемат технически длъжности.  

На основание чл. 11, ал. 6 от НОРИПДУКИ в деловодството на Община Две могили са 
постъпили доклади от кметовете на кметства, съгласно които одобрената обща численост и 
структура на общинска администрация Две могили в кметствата работят до двама служители 
на длъжност специалист, поради което численият състав на общинска администрация в 
кметството не позволява назначаването на комисия от служители по чл. 11, ал. 1, т. 2 от 
НОРИПДУКИ и не може да се гарантира спазването на принципите по чл. 2 от с.н. 

Въз основа на гореизложените мотиви и на основание чл. 11, ал. 6 от НОРИПДУКИ, 
Кметът на Общината ни предлага съставът на комисията да бъде определен от Общински 
съвет Две могили измежду служители на общинска администрация, съгласно назначената със 
заповед № 805 от 24.10.2018 г. Постоянно действаща комисия. 

Комисията по „Териториално устройство и строителство, местно самоуправление и 
нормативна уредба” разгледа предложението и излезе със становище то да бъде прието. 

Разисквания по девета точка нямаше. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 313/15.11.2018 г. 
е явно, моля гласувайте. 

 

По девета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 11, ал. 6 във 

връзка с §3 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за организацията и 

реда за извършване на проверка на декларации и за установяване на конфликт на 

интереси предлагам и Докладна записка с вх. № 313 от 15.11.2018 г. след проведено явно 

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

„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 878 
  

1. Определя съставът па Постоянно действащата комисия, назначена със Заповед № 
805 от 24.10.2018 г. на кмета на Община Две могили, която да извършва проверка на 
декларациите по чл. 35, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на 
незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) на служителите от общинска администрация 
в кметствата в Община Две могили, както следва: кметство Батишница, кметство Бъзовец, 
кметство Баниска, кметство Помен, кметство Могилино, кметство Острица, кметство 



 17

Кацелово и кметство Чилнов по реда, определен в ЗПКОНПИ и подзаконовите актове по 
прилагането му. 
 

Десета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 314/15.11.2018 г., относно: 

Одобряване на промяна в структурата на дейностите към общинска администрация Две 
могили. 

По нея докладва:  

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

Действащата към настоящия момент структура на общинска администрация и 
числеността й, както и дейностите към нея са одобрени с наше Решение № 429 по Протокол 
№ 21 от 22.12.2016 г., изм. с Решение № 556 по Протокол № 27 от 23.06.2017 г. и Решение № 
679 по Протокол № 33 от 22.12.2017 г. по отношение предсрочно прекратяване на 
правомощията на кмет на кметство Каран Върбовка и изгубване статут на кметство на едно от 
населените места на територията на общината по силата на закона и промени в числеността на 
дейност „Чистота” и СЗ КООРС. 

С настоящата докладна записка Кметът на Общината ни предлага следната промяна в 
структурата на дейностите към общинската администрация: 

С предходното изменение на структурата и числеността на дейностите към общинска 
администрация бяха увеличени щатните бройки в дейност Чистота, поради следните мотиви:  

1. Едно от задълженията на Общината е поддържане чистотата на териториите за 
обществено ползване. До скоро тази функция се осъществяваше посредством хора, заети по 
т.нар. програми за временна заетост. С годините тези програми се редуцират като времетраене 
и възможност за кандидатстване. По този начин се затруднява осигуряването на достатъчен 
човешки ресурс, чрез който да бъдат изпълнени ангажиментите на общината към населението. 

2. И към настоящия момент тези щатни бройки бяха заети от лица, които изпълняваха, 
както охранителната и превантивна дейност по опазване на чистотата, така и поддържане и 
осигуряване на чистотата на обществени територии, като окосяване, почистване от нежелана 
растителност, чистене.  

Поради напускане на един от трактористите и овакантяване на работното място, след 
като в структурата на дейностите към общинска администрация няма длъжност „шофьор”, 
Кметът предлага тази длъжност да бъде преместена от дейност „Чистота” в други дейности по 
икономиката - „Помощен персонал, обслужващ общинска администрация”. Длъжността 
„шофьор” е техническа и е свързана с обслужване и подпомагане на дейността на 
администрацията и служителите в нея. 

На предходното заседание на Общински съвет Две могили бе взето Решение № 866 по 
Протокол № 43 от 26.10.2018 г. за закриване на Специализирано звено „Контрол и опазване на 
обществения ред и сигурност”. Това налага да бъде изменено и Решение № 426, взето на 
заседание на Общински съвет – Две могили с Протокол № 21 от 22.12.2016 г., изменено с 
Решение № 556 по Протокол № 27 от 23.06.2017 г. и Решение № 679 по Протокол № 33 от 
22.12.2017 г., с което е одобрена структурата и численосттта на общинска администрация и 
дейностите към нея. В цитираното решение за одобряване на структурата и числеността на 
общинска администрация са посочени 4 щатни бройки в СЗ КООРС. Поради закриване на 
звеното, следва промените да бъдат отразени и в решението на Общински съвет за одобряване 
на структурата и числеността на общинска администрация и дейностите към нея, като се 
заличи СЗ КООРС – 4 щ.бр. 

Комисията по „Териториално устройство и строителство, местно самоуправление и 
нормативна уредба” разгледа на свое заседание предложението и излезе със становище то да 
бъде прието. 

В разискванията по десета точка участие взеха: 

1. Николай Христов – Общински съветник: 

Тъй като вече ние нямаме СЗ „КООРС”, предлагам на Кмета на Общината да премахне 
специализирания надпис от автомобила, който ползваха служителите.  

2. Румен Марков – Общински съветник: 
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Аз имам един въпрос към Кмета на Общината – от четиримата освободени служители 
от СЗ „КООРС”, на колко от тях им беше подновен договора в Общината? 

3. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Както всички знаете СЗ КООРС беше напълно закрито с Решение на Общинския съвет. 
От четиримата служители, които бяха останали, свободно място Общината имаше в 
Обществено хранене. Служителят, който отговаря за призовките и за разнасянето на храната 
беше на щат в пункта за управление, което е държавно субсидирано звено. С мое предложение 
и със съгласието на служителя, същия беше преместен в Общинско предприятие „Обществено 
хранене”, където имаше свободна длъжност. На освободеното от него място в пункта за 
управление единият от служителите на КООРС с моя заповед е назначен там. 

Вторият служетил от СЗ КООРС имахме пусната молба за напускане на длъжността 
„тракторист” в дейност „Чистота”. Длъжността „тракторист” я трансформираме в длъжност 
„шофьор” и от дейност „Чистота” я местим в дейност „Обслужващи персонала”, където са 
двете госпожи, които се грижат за почистването на общинска администрация. Така или иначе 
такава длъжност до сега не е имало в Общината и това лице до сега извършваше тези 
дейности – транспортиране на служители от общинска администрация, транспортиране и на 
децата от селата до учебното заведение, транспортиране и на мен лично. По този начин ние не 
увеличаваме, а дори намаляваме с още една длъжност от дейност „Чистота”. 

4. Николай Христов – Общински съветник: 

Аз имам едно предложение и мисля, че не е лошо всички да се запознаем – на 
следващите заседания на постоянните комисии да не бъде предоставена поименна структура 
на администрацията, която действа към момента. 

 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 314/15.11.2018 г. 
е явно, моля гласувайте. 

 

След приключване на разискванията по десета точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 2 и т. 23 и ал. 2 във връзка с чл. 27, ал. 4 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 18 от 

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

взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с вх. № 314 от 

15.11.2018 г. след проведено явно гласуване с 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 879 
  

1. Одобрява промяна в структурата на дейностите към общинска администрация Две 
могили, приета с Решение № 426, взето на заседание на Общински съвет Две могили по 
Протокол № 21 от 22.12.2016 г., изм. с Решение № 556 по Протокол № 27 от 23.06.2017 г. и 
Решение № 679 по Протокол № 33 от 22.12.2017 г., както следва: 

1.1. В дейностите към общинска администрация: 
• Чистота         33 щ. бр. 
• Помощен персонал, обслужващ общинска администрация  3 щ. бр. 
• Заличава - СЗ КООРС       4 щ. бр., 

поради закриване на звеното. 
2. Решението влиза в сила от 01.12.2018 г. 
3. Възлага на кмета на общината да организира изпълнението на решението. 

 

Единадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 322/21.11.2018 г., относно: 

Изменение на Решение № 723, взето на заседание на Общински съвет по Протокол № 35 от 
23.02.2018 г. за приемане на годишен план за ползване на дървесина в Община Две могили и 
определяне начина на ползване на дървесината. 

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

С наше Решение № 723 по Протокол № 35/23.02.2018 г., одобрихме годишен план за 
ползване на дървесина за 2018 г. и определихме начина на ползване на същата.  

В т. 2.1 от решението е посочено ползването на дървесината в определения т. 1.1.1. 
подотдел, а именно отдел 100 „г” по Горскостопански план на горите и горските територии, 
собственост на Община Две могили да се осъществи съгласно чл. 112, ал. 2 от Закона за 
горите чрез добив и продажба на добитата дървесина, по ценоразпис, утвърден от Общински 
съвет Две могили. Този вид ползване се използва от Община Две могили при добив на 
дървесина за задоволяване нуждите на общински и обществени учреждения, като остатъка от 
добитата дървесина се продава на местното население. Тъй като общинските и обществените 
учреждения, определени в Решение № 771 по протокол № 37 от 27.04.2018 г. са снабдени с 
дърва за огрев за настоящия отоплителен сезон 2018 г.-2019 г., отпада необходимостта да се 
прилага този начин на ползване и предлагам ползването в този отдел да се осъществи чрез 
продажба на стояща дървесина на корен. 
 При маркиране на насажденията, определени в одобрения годишен план за ползване на 
дървесина за 2018 г. се установи, че в отдел 92 „р“, терена е прекомерно стръмен, което води 
до невъзможността да се извърши дърводобив. Ето защо Кметът на Общината ни предлага 
този отдел да отпадне от годишния план. 

Комисията по „Земеделие, животновъдство и гори” 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. № 322/21.11.2018 г. 
е поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 30.11.2018 година  
 

Относно: Изменение на Решение № 723, взето на заседание на Общински съвет по 

Протокол № 35 от 23.02.2018 г. за приемане на годишен план за ползване на дървесина в 

Община Две могили и определяне начина на ползване на дървесината. 

№ 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  отсъства   
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 +   
17. Христина Димитрова Ефтимова +   
 Общо: 15   
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По единадесета 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. 112, ал. 1, чл. 114, ал. 1 от Закона за горите, чл. 5, ал. 1 и ал. 3, чл. 7, 

ал. 1, ал. 4 и ал. 6, чл. 46, чл. 49, ал. 1, т. 1, чл. 66, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. 3 от Наредба за 

условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – 

държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски 

продукти и чл. 42, ал. 1 от Наредба № 23 за Управление на общинските горски 

територии в Община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 322 от 

21.11.2018 г. след проведено поименно гласуване с 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 880 
  

1. Изменя Решение № 723 взето на заседание на Общински съвет по Протокол № 35 от 
23.02.2018 г. за приемане на годишен план за ползване на дървесина в Община Две могили и 
определяне начина на ползване на дървесината, както следва: 

1.1. Точка 1.1.2. отпада, а точка 1.1.3. и точка 1.1.4 стават 1.1.2 и 1.1.3; 
1.2. Точка 2.1 се изменя и придобива следния вид: „Ползването на дървесината в 

определения т. 1.1.1. подотдел да се осъществи съгласно чл. 112, ал. 1 от Закона за горите чрез 
продажба на стояща дървесина на корен“; 

1.3. Точка 2.2. се изменя и придобива следния вид: „Ползването на дървесината в 
определените в т. 1.1.2. и т. 1.1.3. подотдели да се осъществи съгласно чл. 112, ал. 1 от Закона 
за горите, чрез продажба на стояща дървесина на корен“. 
 2. Възлага на Кмета на Община Две могили да организира и проведе процедурите по 
ползването на дървесина съгласно Закона за горите, Наредбата за условията и реда за 
възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска 
собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти в съответствие с 
разпоредбите на действащото законодателство. 
 

Дванадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 315/16.11.2018 г., относно: 

Утвърждаване на годишен план и обем на ползванията на дървесина от горски територии, 
собственост на Община Две могили за 2019 г. и определяне начина на ползване и начална 
цена на дървесината. 

По нея докладва:  

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

Съгласно чл. 7, ал. 1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на 
дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на 
дървесина и недървесни горски продукти, ползването на дървесина от горските територии – 
общинска собственост се извършва въз основа на годишен план, изготвен от общината, като 
обемите за ползване на дървесина се определят в съответствие с горскостопанския план на 
съответната община (Приложение № 1 към настоящата докладна записка). Предвиденото 
ползване на дървесина е съобразено с горскостопански план – 2013-2023 г.  

Годишният план се одобрява от кмета на общината по решение на общинския съвет, а 
процедурите за ползване на дървесина се провеждат при наличие на одобрен годишен план за 
съответната община. 

Във връзка с изпълнението на годишния план и провеждането на тръжни процедури за 
продажба на стояща дървесина на корен е необходимо да се определят начални тръжни цени 
(Приложение № 2 към настоящата докладна записка). 

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

Разисквания по дванадесета точка нямаше. 
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Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 315/16.11.2018 г. 
е поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 30.11.2018 година  
 

Относно: Утвърждаване на годишен план и обем на ползванията на дървесина от 

горски територии, собственост на Община Две могили за 2019 г. и определяне начина на 

ползване и начална цена на дървесината. 

№ 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  отсъства   
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 +   
17. Христина Димитрова Ефтимова +   
 Общо: 15   

 

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

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

администрация, 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. 112, ал. 1, чл. 114, ал. 1 от Закона за горите, чл. 5, ал. 1 и ал. 3, чл. 7, 

ал. 1 и ал. 4, чл. 46, чл. 49, ал. 1, т. 1, чл. 66, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. 3 от Наредба за условията 

и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и 

общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и чл. 

42, ал. 1 от Наредба № 23 за Управление на общинските горски територии в Община Две 

могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 315 от 16.11.2018 г. след проведено 

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

гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 881 
  

1. Утвърждава годишен план и обем на ползване за 2019 г., съгласно образец посочен в 
Наредбата по чл. 95, ал. 1 от Закона за горите, за ползване на дървесина от общинския горски 
фонд на Община Две могили по Приложение № 1 към настоящото решение. 

1.1. Дава съгласие да се извърши ползване - сеч и добив на дървесина в следните 
общински имоти, включени в годишния план за ползване на дървесина от общинския горски 
фонд на Община Две могили, както следва: 

Позиция Отдел Площ по ГСП Землище Имот № Площ по КВС 
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I. 216 о1 61 дка Баниска № 000215 60,559 дка 

II. 216 п1 23 дка Баниска 
№ 000230 10,202 дка 
№ 000236 6,629 дка 
№ 000238 4,102 дка 

III. 240 н 263 дка К. Върбовка 
№ 000229 235,558 дка 
№ 000196 24,194 дка 

IV. 129 б 34 дка Баниска № 000191 33,618 дка 
V. 216 ф1 7 дка Баниска № 000199 7,091 дка 
VI. 216 ю1 3 дка Бъзовец № 167024 22,872 дка 
VII. 278 ю 10 дка Кацелово № 000312 39,419 дка 

1.2. Ползването на дървесината в определените в позиции I, II и III подотдел да се 
осъществи съгласно чл. 112, ал. 1 от Закона за горите, чрез продажба на стояща дървесина на 
корен.  

1.3. Ползването на дървесината в определените в позиции IV, V, VI и VII подотдел да 
се осъществи съгласно чл. 112, ал. 2 от Закона за горите, чрез добив и продажба на добитата 
дървесина по ценоразпис, утвърден от Общински съвет Две могили. 

2. Определя начални тръжни цени за продажба на стояща на корен дървесина според 
Приложение № 2. 
 3. Възлага на Кмета на Община Две могили да организира и проведе процедурите по 
ползването на дървесина съгласно Закона за горите, Наредбата за условията и реда за 
възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска 
собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти в съответствие с 
разпоредбите на действащото законодателство. 

 

 Тринадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 316/19.11.2018 г., относно: 

Информация за състоянието и постигнатите резултати от участието на самодейните състави в 
различни фестивали и събори през 2018 г. 
 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 предоставената Информация за състоянието и 
постигнатите резултати от участието на самодейните състави в различни фестивали и събори 
през 2018 г.  

Първо искам изкажа благодарност на всички самодейци, за искрата и огъня, който 
поддържат по всички населени места в нашата Община. Това е едно тяхно благородно дело, 
самото тяхно участие в даденото населено място има огромно значение за всички хора. 

Становището на трета комисия е тази информация да бъде приета с една забележка – за 
следващите информации, които ще ни се предоставят нека тя да бъде за всички участия, които 
са направени, а не само за постигнатите резултати. 

В разискванията по тринадесета точка участие взеха: 

1. Байчо Георгиев – Общински съветник: 

Като изключим децата, които ни представят дори и зад граница, самодейните състави 
са хората, благодарение на които малко или много чуват за нас и по другите населени места. 
Ето защо аз считам, че самодейните състави, които вземат участия по различни състезания и 
се класират на определени места, може би е редно общинска администрация да помисли по 
някакъв начин, точно тези, които са завоювали определени места да бъдат стимулирани. 

2. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Аз съм съгласен с Вашето предложение и изкам да благодаря на всички самодейни 
състави, че въпреки трудностите, които имат, те успяват да се изявяват, като си поемат сами 
транспорта и всички други разходи.  

 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 316/19.11.2018 г. 
е явно, моля гласувайте. 
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След приключване на разискванията по тринадесета точка от дневния ред, 

Общинският съвет, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 

1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинска администрация, във връзка с Решение № 672 по 

Протокол № 33/22.12.2017 г. и Докладна записка с вх. № 316 от 19.11.2018 г. след 

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

гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 882 
 

1. Приема Информация за състоянието и постигнатите резултати от участието на 
самодейните състави в различни фестивали и събори през 2018 г. 

Приложение: Информация за състоянието и постигнатите резултати от участието на 
самодейните състави в различни фестивали и събори през 2018 г. 

 

 Четиринадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 317/19.11.2018 г., относно: Промени 
по бюджета на Община Две могили към 01.12.2018 г. и актуализация на плана за капиталовите 
разходи за 2018 година  

По нея докладва:  

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

Кметът на Общината ни е представил за разглеждане Промени по бюджета на Община 
Две могили към 01.12.2018 г. и актуализация на плана за капиталовите разходи за 2018 
година.  

В края на бюджетната 2018 година се налага да се актуализира инвестиционната 
програма на общината, тъй като някои от обектите е невъзможно да се реализират сега, но в 
същото време освободените средства могат да се насочат към други обекти. Промените са 
следните:  

- Отпада закупуването на компютър за Общински съвет, тъй като беше осигурен нов 
лаптоп. От освободените собствени средства в размер на 600 лв. ще бъдат прехвърлени 520 лв. 
в дейност „Общинска администрация” по параграф 10-15 „Материали”, а останалите 80 лв. ще 
останат в инвестиционната програма. 

- От програма „Красива България” бяха възстановени 2 256 лв., предоставени като 
съфинансиране от страна на Общината. 

- От предвидените средства за видеонаблюдение в Общината към настоящия момент 
ще има неусвоени 111 лв. 

- След окончателното разплащане на зъболекарския стол остават 5 040 лв. 
- Предвидено бе да се закупи дискова брана за 3 000 лв., но до края на 2018 г. не е 

възможно да се случи това.  
- Поради невъзможност да се изпълни договора с фирмата-изпълнител по договора за 

изработка на Общ устройствен план, ще останат неусвоени 22 069 лв. 
Освободените средства в размер на 32 476 лв. от субсидията за капиталови разходи ще 

бъдат използвани за следните обекти: 
- Увеличение на стойността на обект „Ремонт на ул. ”Чипровци” в гр. Две могили” с 

525 лв. 
- Увеличение на стойността на обект „Ремонт ул.”Христо Ботев” Две могили” с 3 820 

лв., от които 3 740 лв. от субсидия и 80 лв. от собствени средства. 
- Нов обект „Основен ремонт на ДГ „Първи юни” с. Баниска” за преработка на проект 

за кандидатстване по програма „Красива България” – стойност 1 620 лв. Разходите за 
съфинансиране ще бъдат планирани в Бюджет 2019. 

- Нов обект „Основен ремонт на сградата на кметство с. Баниска” – стойност 15 413 
лв. 

- Нов обект „Закупуване на електрическа фурна - ДГ Две могили” – стойност 6 510 лв. 
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- Нов обект „Закупуване на електрически котлони- ДГ Две могили” – стойност 4 668 
лв. 

Посочените промени първа комисия единодушно ги прие с известни забележки. 
Сутринта ни беше предоставено дапълнение към тази докладна записка, а именно: 
Предлагам на вашето внимание допълнение към Докладна записка с Вх. № 317 от 

19.11.2018 г. 
 В инвестиционната програма на общината бе предвиден обект „Изграждане на тротоар 
на ул." Пети пехотен Дунавски полк " от ОК 90, през ОК 86, ОК 85 до ОК 84 в гр. Две 
могили» на стойност 39 812 лв. Поради неявяване на кандидати по обявената обществена 
поръчка с краен срок 27.11.2018 г. се налага този обект да отпадне. За усвояване на 
освободените средства от целева субсидия, предлагам в инвестиционната програма да бъдат 
направени следните промени: 
 - Отпада обект „Изграждане на тротоар на ул." Пети пехотен Дунавски полк " от ОК 90, 
през ОК 86, ОК 85 до ОК 84 в гр. Две могили” на стойност 39 812 лв. 

- Нов обект „Закупуване на трактор за Две могили” на стойност 35 880 лв. 
- Нов обект „Закупуване на клонорези – 2 броя” на стойност 3 932 лв. 
- Допълва се стойността на „Основен ремонт на автомобил”, която става 1 594 лв. 

Разликата от 94 лв. ще се покрие от намаляване на пар. 10-30 в дейност „Други дейности по 
вътрешната сигурност” 

С настоящото допълнение се прави промяна в представените Приложение 1 и 
Приложение 2 към Докладна записка с Вх. № 317 от 19.11.2018 г. 

В разискванията по четиринадесета точка участие взеха: 

1. Румен Марков – Общински съветник: 

При разглеждане на предложението първа комисия в общи линии се съгласи на 
първоначалния вариант на новите капиталови разходи, с изключение на „Основен ремонт на 
сградата на кметство с. Баниска” на стойност 15 413 лв. 

На заседанието на комисията извикахме Кмета на Общината да ни разясни каква е 
ситуацията. Ние му подсказахме вариант,че всички Кметове имат нужда от известна сума 
пари за извършване на някои ремонтни дейности до края на годината. Кметът ни обеща, че ще 
направи среща с кметовете по населени места, следва обаче нещо много странно – вчера 
сътрудника на Общинския съвет ми се обади за допълнението към настоящата докладна 
записка, в което след отпадането на „Изграждане на тротоар на ул."Пети пехотен Дунавски 
полк" се освобождават още близо 40 000 лева. От тях ще има закупуване на трактор; 
закупуване на оборудване за снегопочистване – гребло, а обекта «Основен ремонт Кметство 
село Баниска» се намалява с 6 000 лева. Тази сутрин това допълнение е подменено с това, 
което прочете г-н Христов. Аз виждам, че ние нямаме ясна политика, относно приоритетите 
на Общината. Знаем, че тези пари трябва а се изхарчат до края на годината, изказахме нашите 
съображения, защо не сме съгласни с новия обект – основен ремонт на сградата на Кметство 
село Баниска, виждаме че се обръща особенно внимание на Кметство село Баниска и имаме 
лошото предчувствие, че Общината за едни е «майка», а за други е «мащеха». Тогава Кметът 
на Общината ни каза, че ако кметовете имат готови предложения, без закупуване на 
клонорези, храсторези ще се дискутира. В последното допълнение към докладната записка 
виждаме два клонореза, а примерно Кметство село Острица има нужда от 3 500 лева за ремонт 
на вътрешната тоалетна. В момента кмеството има вътрешна тоалетна, която не функционира, 
външната се намира зад читалището и знаете какво означава това през зимния период. 

Ето защо тук аз имам две предложения, които желая да се подложат на гласуване преди 
гласуването на докладната записка. 

1. Да отпадне „Основен ремонт на сградата на кметство с. Баниска”, а освободените 
пари да се разпределят по кметствата. 

2. Да отпадне „Закупуване на клонорези – 2 броя”, а сумата в размер на 3 932 лева да 
бъде за ремонт на вътрешна тоалетна в Кметство село Острица. 

2. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 

Колеги, изразявам собствено мнение – тъй като капиталовите разходи винаги са 
предизвиквали големи дебати, моето предложение е при изготвянето на проекто – бюджета на 
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Общината за 2019 г. ако приемем, че жителите на Общината са около 9 000 души, половината 
от тях са от град Две могили, а останалите са пръснати по останалите населени места. За мен 
най-справедливо би било тези капиталови разходи за следващата година да се разпределят 
точно по тази схема – 50 % от тях за град Две могили, а останалите 50 % за останалите 
населени места. 

Затова предлагам в момента тези средства да си останат насочени в Кметството в село 
Баниска, защото срокът е много кратък да се усвоят тези пари, а те имат готов проект. Тези 
средства са държавна субсидия и трябва да се изхарчат по точно определен начин. 

3. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Съгласен съм с това, което казахте г-н Чолаков, не съм съгласен, с това което каза г-н 
Марков. Всичко бих приел, но това, което каза г-н Марков, че тези пари трябва да се изхарчат 
до края на годината едва ли не за нищо, и другото, че има политическо направление 
Общината, и трето, че има неяснота в политиката за инвестиции, твърдо заявявам, че това 
нещо не е вярно. 

Всички инвестиции за тези три години не са на парче. Всичко е обвързано по различни 
сфери – сигурност, развитие на децата, това са капиталови разходи и много точно е казано за 
какво могат да бъдат използване. Тези капиталови разходи не могат да отидат за направата на 
тоалетна в кметството в село Острица, за да се направи това и да се усвоят те там, трябва 
непременно да има проект. Ако тръгнем да правим проекти в края на годината за направата на 
тоалетна ще ни се смеят всички, освен това, става въпрос за една тоалетна и кмета на селото с 
помощта на Общината, със собствени средства можеше да направи този ремонт. Бих Ви дал за 
пример Кметския наместник на село Каран Върбовка – когато имате време минете през селото 
да видите какво е направил със собствени средства, цялото село има коренна промяна. 

За техниката – цялата техника от бившето БКС е експлоатирана без да е даден нито 
един лев за ремонти, нито една нова техника не е купувана в Община Две могили, тази година 
купихме нова дачия, сега минаваме и на вариант закупуване на трактор. 

Аз разбирам г-н Марков, че следващата година е изборна година и когато трябва да се 
трупат дивиденти, макар че мисля, че е твърде рано, но там трябва да се говори с визия, с 
цифри, а не са клюки и интриги. Аз мога кажа, че не деля селата нито по партийна линия, 
нито по етническа принадлежност, нито по нищо. И аз не съм съгласен, че разпределението на 
тези средства е хаотично, напротив – изобщо не е хаотично. 

4. Румен Марков – Общински съветник: 

Който и да е влязал в предизборна ситуация, това не съм аз. Целият този дебат нямаше 
да го има ако, както когато разлеждахме проекто бюджета за 2018 г., така и сега бяхте 
извикали или водачите на групи или поне председателя на първа комисия. 

 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, по тази точка от дневния ред има направени няколко предложения, които ще 
подложа на гласуване по реда на тяхното постъпване. Ще подложа гласуване първо 
докладната записка, която е внесена от Кмета на Общината с обектите „Закупуване на трактор 
за Две могили” на стойност 35 880 лв.; „Закупуване на клонорези – 2 броя” на стойност 3 932 
лв.; допълва се стойността на „Основен ремонт на автомобил”, която става 1 594 лв.; „Основен 
ремонт на сградата на кметство с. Баниска” – стойност 15 413 лв.; Основен ремонт на ДГ 
„Първи юни” с. Баниска”; „Закупуване на електрическа фурна - ДГ Две могили”; „Закупуване 
на електрически котлони- ДГ Две могили”. 

Който е съгласен с предложението на Кмета на Общината, така както ни е дадено в 
докладната записка и допълнетилното предложение, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
С 11 (единадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 4 (четири) гласа „Въздържал 

се”, предложението се приема. 
В такъв случай няма да подлагам на гласуване останалите предложения, тъй като това 

се прие. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 
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Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 317/19.11.2018 г. 
е поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 30.11.2018 година  
 

Относно: Промени по бюджета на Община Две могили към 01.12.2018 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  отсъства   
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 +   
17. Христина Димитрова Ефтимова +   
 Общо: 11  4 

 

След приключване на разискванията по четиринадесета точка от дневния ред, 

Общинският съвет, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 27, ал. 4 и 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 отчитане на бюджета на Община Две могили, област Русе и 

Докладна записка с вх. № 317 от 19.11.2018 г. след проведено поименно гласуване с 11 

(единадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 4 (четири) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 883 
 

1. Променя бюджета на община Две могили към 01.12.2018 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 01.12.2018 г.  

 

 Петнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 323/21.11.2018 г., относно: Отдаване 
под наем на имоти – частна общинска собственост в землището на с. Острица. 

По нея докладва:  



 27

1. Николай Христов – член на Комисията по „Земеделие, животновъдство и гори”: 

В деловодството на Община Две могили е постъпило Заявление от „ВИАГРО 
КОНСУЛТ“ ЕООД – гр. Русе, ул. „Н. Бозвели“ № 27, с което изявяват желание за 
наемане/арендуване на имотите, находящи се в землището на с. Острица. Община Две могили 
е собственик на посочените недвижими имоти, придобити по реда чл. 19 от ЗСПЗЗ, по Актове 
за частна общинска собственост, както следва: 

№ по 

ред 
АОС 

ИМОТ 

№ 
НТП ПЛОЩ КАТ. МЕСТНОСТ ЗЕМЛИЩЕ 

1. 351/01.10.2004 г. 061029 Др. посевна площ 2.299 дка ІІІ Зад Лома с. Острица 
2. 352/01.10.2004 г. 061030 Др. посевна площ 1.167 дка ІІІ Зад Лома с. Острица 
3. 353/01.10.2004 г. 061031 Др. посевна площ 5.395 дка ІІІ Зад Лома с. Острица 
4. 354/01.10.2004 г. 061032 Др. посевна площ 0.101 дка ІІІ Зад Лома с. Острица 
5. 355/01.10.2004 г. 061034 Др. посевна площ 1.258 дка ІІІ Зад Лома с. Острица 
6. 356/01.10.2004 г. 061035 Др. посевна площ 2.108 дка ІІІ Зад Лома с. Острица 
7. 357/01.10.2004 г. 061036 Др. посевна площ 0.903 дка ІІІ Зад Лома с. Острица 
8. 358/01.10.2004 г. 061037 Др. посевна площ 0.608 дка ІІІ Зад Лома с. Острица 
9. 359/01.10.2004 г. 061038 Др. посевна площ 1.224 дка ІІІ Зад Лома с. Острица 

10. 360/01.10.2004 г. 061039 Др. посевна площ 3.363 дка ІІІ Зад Лома с. Острица 
11. 361/01.10.2004 г. 061040 Др. посевна площ 3.855 дка ІІІ Зад Лома с. Острица 

ОБЩО: 22.281 дка  

Имотите са включени в Раздел ІV на годишната програма за управление и 
разпореждане с общинска собственост на Община Две могили през 2018 г. 

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

Разисквания по четиринадесета точка нямаше. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 323/21.11.2018 г. 
е поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 30.11.2018 година  
 

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

на с. Острица. 

№ 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  отсъства   
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 +   
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17. Христина Димитрова Ефтимова +   
 Общо: 15   

 

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

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

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

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, чл. 8, ал. 1, чл. 14, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 30а, ал. 

1 и чл. 50, т. 3 от Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

имоти и вещи - общинска собственост в Община Две могили, област Русе и т. 1.2. от 

Приложение № 3 „Тарифа за началния размер на месечния наем за 1 дка при 

предоставяне на земеделски земи от общинския поземлен фонд и общински рибарници” 

от същата наредба и Докладна записка с вх. № 323 от 21.11.2018 г. след проведено 

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

„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 884 
 

1. Дава съгласие да бъдат отдадени под наем в купом след провеждане на публичен 
търг с явно наддаване за срок от 10 (десет) години следните имоти частна общинска 
собственост, находящи се в землището на с. Острица, Община Две могили, област Русе: 

№ по 

ред 
АОС 

ИМОТ 

№ 
НТП ПЛОЩ КАТ. МЕСТНОСТ ЗЕМЛИЩЕ 

1. 351/01.10.2004 г. 061029 Др. посевна площ 2.299 дка ІІІ Зад Лома с. Острица 
2. 352/01.10.2004 г. 061030 Др. посевна площ 1.167 дка ІІІ Зад Лома с. Острица 
3. 353/01.10.2004 г. 061031 Др. посевна площ 5.395 дка ІІІ Зад Лома с. Острица 
4. 354/01.10.2004 г. 061032 Др. посевна площ 0.101 дка ІІІ Зад Лома с. Острица 
5. 355/01.10.2004 г. 061034 Др. посевна площ 1.258 дка ІІІ Зад Лома с. Острица 
6. 356/01.10.2004 г. 061035 Др. посевна площ 2.108 дка ІІІ Зад Лома с. Острица 
7. 357/01.10.2004 г. 061036 Др. посевна площ 0.903 дка ІІІ Зад Лома с. Острица 
8. 358/01.10.2004 г. 061037 Др. посевна площ 0.608 дка ІІІ Зад Лома с. Острица 
9. 359/01.10.2004 г. 061038 Др. посевна площ 1.224 дка ІІІ Зад Лома с. Острица 

10. 360/01.10.2004 г. 061039 Др. посевна площ 3.363 дка ІІІ Зад Лома с. Острица 
11. 361/01.10.2004 г. 061040 Др. посевна площ 3.855 дка ІІІ Зад Лома с. Острица 

ОБЩО: 22.281 дка  

2. Началната годишна наемна цена при провеждането на търга да бъде 30,00 лева 
(тридесет лева) на декар или общо 668,43 лв. (шестстотин шестдесет и осем лева и 
четиридесет и три стотинки) за всички имоти  заедно съгласно т. 1.2. от Приложение № 3 
„Тарифа за началния размер на месечния наем за 1 дка при предоставяне на земеделски земи 
от общинския поземлен фонд и общински рибарници” от Наредба № 7 за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост в Община Две могили, 
област Русе. 

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

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

3. Възлага на Кмета на Общината да предприеме необходимите действия за 
изпълнение на решението. 

4. В случай, че в срок до 22.12.2020 г. се яви лице, което отговаря на условията, 
посочени в § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ (ДВ, бр. 62 от 2010 г.), земите по чл. 19, ал. 1 от 
ЗСПЗЗ, които са предмет на това решение и за които ще бъде сключен договор за наем, 
подлежат на коригиране. 
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5. В тридневен срок от подписването на договора за отдаване под наем да представи 
копие от същия в Общински съвет. 
 

 Шестнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 303/09.11.2018 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Петя Антонова Христова за раждане на второ 
дете – Нико Христов Христов. 

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 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 бъде отпусната еднократна финансова помощ за раждане на второ 
дете в размер на 250 лева. 

В разискванията по шестнадесета точка участие взеха: 

1. Николай Христов – Общински съветник: 

Госпожо Председател, по тази докладна записка имам частен интерес, тъй като 
въпросното новородено дете ми е второ внуче, поради което Ви уведомявам, че аз няма да 
взема участие в гласуването. 

 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 303/09.11.2018 г. 
е явно, моля гласувайте. 

 

След приключване на разискванията 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. 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. № 303 от 

09.11.2018 г. след проведено явно гласуване с 14 (четиринадесет) гласа „За”, 0 (нула) глас 

„Против”, 0 (нула) гласа „Въздържал се” и 1 (един) глас „Негласувал” – Николай 

Христов Христов, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 885 
 

1. Отпуска на Петя Антонова Христова, живееща в град Две могили, община Две 
могили, улица „Възраждане” № 26, еднократна финансова помощ в размер на 250.00 (двеста и 
петдесет) лева, за раждане на второ дете – Нико Христов Христов, роден на 22.10.2018 г. 

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

 Седемнадесета точка от дневния ред: 
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Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 318/20.11.2018 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Рашко Петров Рашков, живеещ в село 
Широково. 

По нея докладва:  

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

дейности”: 

Комисията по „Здравеопазване и социални дейности” разгледа на свое заседание 
настоящата докладна записка и излезе със становище заявлението да не бъде уважено, тъй 
като лицето получава безплатно отопление, безплатна храна, а освен това има дъщеря, която 
трябва да се грижи за него. 

Разисквания по седемнадесета точка нямаше. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 318/20.11.2018 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 с чл. 5 ал. 3, т. 3.4, чл. 9, т. 1, чл. 11, 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 и Докладна записка с вх. 

№ 318 от 20.11.2018 г. след проведено явно гласуване с 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 886 
 

1. Отказва да бъде отпусната на Рашко Петров Рашков, живеещ в село Широково,  
община Две могили, ул. „Оборище” № 6 еднократна финансова помощ. 
 

 Осемнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 320/21.11.2018 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Йордан Янков Йорданов и Данка Бонкова 
Йорданова, живеещи в гр. Две могили.  

По нея докладва:  

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

дейности”: 

Комисията по „Здравеопазване и социални дейности” разгледа на свое заседание 
настоящата докладна записка и излезе със становище заявлението да не бъде уважено, тъй 
като лицата искат подпомагане, за да се закупят лекарства, а това не е смисъла на Наредбата. 
Те имат четири деца, които би трябвало да подпомогнат родителите си.  

Разисквания по осемнадесета точка нямаше. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 320/21.11.2018 г. 
е явно, моля гласувайте. 

 

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

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

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

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация във връзка с чл. 3, ал. 1 и с чл. 5 ал. 3, т. 3.4, чл. 9, т. 1, чл. 11, 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 



 31

записка с вх. № 320 от 21.11.2018 г. след проведено явно гласуване с 14 (четиринадесет) 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 887 
 

1. Отказва да бъде отпусната на Йордан Янков Йорданов и Данка Бонкова Йорданова, 
живеещи в гр. Две могили,  ул. „Места” № 8 еднократна финансова помощ. 
 

 Деветнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 321/21.11.2018 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Емил Величков Маринов и Севда Милкова 
Маринова, живеещи в гр. Две могили.  

По нея докладва:  

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

Комисията по „Здравеопазване и социални дейности” разгледа на свое заседание 
настоящата докладна записка и излезе със становище заявлението да не бъде уважено, тъй 
като и тези хора искат подпомагане, за да се закупят лекарства, а това не е смисъла на 
Наредбата.  

Разисквания по деветнадесета точка нямаше. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 321/21.11.2018 г. 
е явно, моля гласувайте. 

 

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

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

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

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация във връзка с чл. 3, ал. 1 и с чл. 5 ал. 3, т. 3.4, чл. 9, т. 1, чл. 11, 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. № 321 от 21.11.2018 г. след проведено явно гласуване с 14 (четиринадесет) 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 888 
 

1. Отказва да бъде отпусната на Емил Величков Маринов и Севда Милкова Маринова, 
живеещи в гр. Две могили,  ул. „Гълъбец планина” № 2 еднократна финансова помощ. 
 

Двадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 307/14.11.2018 г., относно: Избор 
на Председател на Общински съвет – Две могили. 

По нея докладва:  

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

Преди три години жителите на нашата Община гласуваха доверие на 7 ПП и коалиции 
да бъдат представени в местния парламент. В началото на нашия мандат при 7 ПП никоя от 
тях нямаше възможност сама или в коалиция с друга политическа сила да формира някакво 
мнозинство. По тази причина 4 от тези политически сили проявиха изключителна зрялост и 
независимо от противоречията между тях постигнаха споразумение всяка от тези 4 години да 
бъде излъчен представител, който да оглави Общинския съвет. Независимо от протеста на 
прокуратурата, с който ние се съобразихме, аз считам, че това наше решение по никакъв 
начин не нарушава закона. 

Докладната записка, която е пред Вас аз няма да я коментирам, ще кажа само, че се 
предвижда избор на комисия, която да проведе избора, като нашата втора комисия предлага в 
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нея да бъдат избрани за председател Светлозар Донев и за членове Светлана Цветанова и 
Мехмед Мехмедов. 

Аз обаче, с оглед на предходните гласувания, които бяха през 2016 и 2017 г., считам че 
няма да сгрешим ако Общинския съвет преди избора на тази комисия, която да проведе 
избора, гласуваме едно решение, а именно: 

1. Освобождава като Председател на Общинския съвет Христина Димитрова 
Ефтимова, считано от 01.12.2018 г. без да го обсъжда. 

 
Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, подлагам на гласуване направеното предложение от г-н Байчо Георгиев. 
Който е съгласен да бъде прието следното решение „1. Освобождава като Председател 

на Общинския съвет Христина Димитрова Ефтимова, считано от 01.12.2018 г. без да го 
обсъжда.”, моля да гласува с вдигане на ръка. 

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

предложението се приема. 
 

Общинският съвет, на основание чл. 21, ал. 1, т. 3, предложение 2 във връзка с чл. 

24, ал. 3, т. 1 и чл. 27, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местна 

администрация, чл. 3, ал. 2, т. 20, предложение 2 във връзка с чл. 12, ал. 1 т. 2 от 

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

взаимодействието му с общинската администрация след проведено явно гласуване с 12 

(дванадесет) гласа „За”, 1 (един) глас „Против” и 2 (два) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 889 
 

1. Освобождава като Председател на Общинския съвет Христина Димитрова 
Ефтимова, считано от 01.12.2018 г. без да го обсъжда.  

  

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, продължаваме нататък. От тук следва да приемен решение за избор на 
комисия, която да проведе избора на Председател на Общинския съвет.  

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

местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 16 от Правилник № 1 за 
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация и Докладна записка с вх. № 307 от 14.11.2018 г., да приеме 
следното решение: 

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

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

2. Светлана Йорданова Цветанова 
2. Утвърждава процедурни правила за избор на Председател на Общинския съвет, 

съгласно Приложение № 1.  
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Който е съгласен, с така направеното предложение за решение, моля да гласува с 
вдигане на ръка. 

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 16 от 

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



 33

взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с вх. № 307 от 

14.11.2018 г. след проведено явно гласуване с 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 890 
 

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

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

2.  Светлана Йорданова Цветанова 
2. Утвърждава процедурни правила за избор на Председател на Общинския съвет, 

съгласно Приложение № 1. 
 

Светлозар Милчев Донев – Председател на Комисия за избор на Председател на 

Общинския съвет – Две могили: 

Колеги, искам да Ви запозная с наше Решение № 1, с което приехме процедурни 
правила за избор на Председател на Общинския съвет, а именно: 

1.1. Всеки един съветник, партия и коалиция, представени в Общинския съвет могат да 
издигат кандидатури за „Председател на Общинския съвет”. 

1.2. След като бъдат направени предложенията за „Председател на Общинския съвет”, 
комисията утвърждава образец на бюлетината с имената на издигнатите кандидати и плик. 

1.3. Тъй като изборът за „Председател на Общинския съвет” се провежда с тайно 
гласуване, там в ъгъла е обособено място за гласуване. Всеки един от съветниците ще бъде 
поканен от Комисията да упражни правото си на глас. Като бъдете поканени да гласувате, 
идвате при комисията и получавате – една бюлетина и един празен непрозрачен плик. Отивате 
в определеното за гласуване място. Правите своя избор. Слагате бюлетината в плика и ги 
пускате в тази кутия. След това се подписвате в списъка на гласувалите. 

1.4. След като всички съветници бъдат поканени да гласуват и те упражнят правото си 
на глас, Комисията ще отвори кутията с пуснатите в нея пликове с бюлетини. 

1.5. За избран ще се смята кандидатът, който е получил повече от половината от 
гласовете от общия брой на съветниците, т. е. – 9 гласа, съгласно чл. 24, ал. 1, изречение трето 
от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 11, ал. 5 от Правилник 
№ 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 
му с общинската администрация. 

1.6. Ако при първото гласуване не се получи необходимото мнозинство, съгласно чл. 
11, ал. 5, изречение второ от Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския 
съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, изборът ще се 
повтори, като в него ще участват само двамата кандидати, които са получили най-много 
гласове.  

За избран ще се смята кандидатът, който е получил повече от половината от гласовете 
от общия брой на съветниците, т. е. – 9 гласа. 

1.7. Ако и при повторното гласуване нито един от двамата кандидати не бъде избран, 
процедурата по избора, съгласно чл. 11, ал. 5, изречение четвърто от Правилник № 1 за 
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация, започва отначало след един час, с цел провеждане на 
консултации между партиите и коалициите в Общинския съвет.  

 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

След като имаме избрана комисия, която да проведе избора, предлагам политическите 
партии, коалиции и отделните съветници да направят предложенията си за избор на 
„Председател на Общинския съвет”. 

1. Румен Марков – Общински съветник: 

Групата на КП „Единни за Община Две могили” няма да прави предложение за избор 
на Председател на Общинския съвет. 



 34

2. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 

Групата на ПП „ДПС” също няма да прави предложение за избор на Председател на 
Общинския съвет. 

3. Ивайло Пенев – Общински съветник: 

Групата на ПП „БСП” предлага за Председател на Общинския съвет да бъде избран 
Стефан Димитров Стефанов. 

 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Има ли други предложения за избор на „Председател на Общинския съвет”? 
Няма. 
След като няма други предложения за избор на „Председател на Общинския съвет”, 

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

Светлозар Донев – председател на Комисията за избор на Председател на 

Общинския съвет – Две могили: 

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

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

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

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

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

съвет”. 
Няма. 
Започваме. 
 

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

един празен непрозрачен плик.  

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

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

гласувалите. 
 

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

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

Комисията пристъпва към отваряне на кутията и преброяване на пликовете и 
бюлетините в тях. 

При това свое действие, тя констатира: 
 1. Лепенките са непокътнати.  
 2. В кутията се намериха 15 бели непрозрачни плика. 

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

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

 

След приключване на гласуването и проверка на гласовете, дадени за избор на 

„Председател на Общинския съвет”, Комисията обяви, че Общинският съвет в Община 

Две могили, област Русе, на основание чл. 21, ал. 1, т. 3, предложение 1, във връзка с чл. 

24, ал. 1 и чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

чл. 3, ал. 2, т. 20 във връзка с чл. 9, ал. 1 и ал. 2 от Правилник № 1 за организацията и 

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация и Докладна записка с вх. № 307 от 14.11.2018 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 891 
 

1. Избира с 15 (петнадесет) гласа „За” Стефан Димитров Стефанов за Председател на 
Общинския съвет в Община Две могили, считано от 01.12.2018 г. 
 

 Двадесет и първа точка от дневния ред: 

Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 309/14.11.2018 г., относно: 

Промяна в състава на Постоянните комисии към Общински съвет – Две могили. 
По нея докладва:  

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

Поради настъпилите промени в ръководството на Общинския съвет се налага да бъдат 
направени промени и в съставите на Постоянните комисии към него, а именно: 

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

2. На мястото на Стефан Димитров Стефанов, като член на Комисията по 
„Териториално устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба” – 
Айдън Сабриев Карамехмедов. 

3. На мястото на Стефан Димитров Стефанов, като секретар на Комисията по 
„Образование, култура вероизповедания, символика, младежта спорта и туризма” – Светлана 
Йорданова Цветанова. 

4. На мястото на Светлана Йорданова Цветанова, като член на Комисията по 
„Образование, култура вероизповедания, символика, младежта спорта и туризма” – Христина 
Димитрова Ефтимова. 

5. На мястото на Байчо Петров Георгиев, като председател на Комисията по 
„Здравеопазване и социална политика” – Айдън Сабриев Карамехмедов. 

6. На мястото на Айдън Сабриев Карамехмедов, като член на Комисията по 
„Здравеопазване и социална политика” – Байчо Петров Георгиев. 

В разискванията по двадесет и първа точка участие взеха: 

1. Байчо Георгиев – Общински съветник: 

Колеги, тук аз искам да направя едно предложение, а именно: в т. 1 от предложеният 
ни проект на решение да запишем „Избира, считано от 01.12.2018 г.”. 

2. Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Като вносител на докладната записка съм съгласна с направеното предложение, така че 
няма да го подлагам на гласуване. 

 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 
309/14.11.2018 г. е явно, моля гласувайте. 

 

След приключване на разискванията двадесет и първа точка от дневния ред, 

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 16 във 

връзка с чл. 39, т. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 
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Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация и Докладна записка с вх. № 309 от 14.11.2018 г. след проведено явно 

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

„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 892 
 

1. Избира, считано от 01.12.2018 г., както следва: 
1.1. На мястото на Айдън Сабриев Карамехмедов, като председател на Комисията по 

„Бюджет и финанси” – Христина Димитрова Ефтимова. 
1.2. На мястото на Стефан Димитров Стефанов, като член на Комисията по 

„Териториално устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба” – 
Айдън Сабриев Карамехмедов. 

1.3. На мястото на Стефан Димитров Стефанов, като секретар на Комисията по 
„Образование, култура вероизповедания, символика, младежта спорта и туризма” – Светлана 
Йорданова Цветанова. 

1.4. На мястото на Светлана Йорданова Цветанова, като член на Комисията по 
„Образование, култура вероизповедания, символика, младежта спорта и туризма” – Христина 
Димитрова Ефтимова. 

1.5. На мястото на Байчо Петров Георгиев, като председател на Комисията по 
„Здравеопазване и социална политика” – Айдън Сабриев Карамехмедов. 

1.6. На мястото на Айдън Сабриев Карамехмедов, като член на Комисията по 
„Здравеопазване и социална политика” – Байчо Петров Георгиев. 
 

 Двадесет и втора точка от дневния ред: 

Изказвания, питания, становища и предложения от граждани.    

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, искам да Ве съобщя, че тук при нас присъства главен инспектор Росен Стойков 
– Началник на Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" град Две 
могили, предлагам да му дадем думата. 

1. Росен Стойков – Началник на Районна служба "Пожарна безопасност и защита 

на населението" град Две могили: 

На първо място бих искал да поздравя новоизбрания Председател на Общинския съвет, 
като тайно се надявам да продължаваме да работим все така с общи усилия за благото на 
жителите на Община Две могили. 

Притесненията, които съществуват в МВР са свързани не само с престъпността, а и със 
зачестилите жертви в трагични случаи по време на пожари. Нашата задача е доколкото е 
възможно да ограничим тази лоша тенденция. В тази връзка бих искал да Ви запозная с 
няколко полезни съвета, с които Вие от своя страна да запознаете жителите на Общината. 

 

Г-н Росен Стойков – Началник на Районна служба "Пожарна безопасност и защита 

на населението" град Две могили изчита подготвените брошури. 
 

2. Венцислав Лашев – Президент на ФК „Филип Тотю 2018”: 

Миналия месец входирахме подписка от жителите на град Две могили за състоянието 
ФК „Филип Тотю 2018”. Беше поет ангажимент от Общината да помогне да завършим сезона. 
Последният сезон, който завърши, клубът разполага точно с 2 020 лева от Общински средства 
и 2 100 лева от дарителски средства. За завършване на сезона на клуба са му нужни 4 200 лева, 
които са само за крайно наложителни разходи и тук средствата отново не достигат. Аз искам 
да попитам какво ще правим с този клуб? Нито един от тук присъстващите освен г-жа 
Ефтимова и г-н Борисов не се ангажира да се заинтересува този клуб има ли средства, няма ли 
и т.н. Тези деца са наши, тези деца са и ваши. Аз като президент на ФК се появих с ясната 
представа да помогна и се опитах старите задължения, които имаха да ги изчистя. За 
съжаление в момента клуба работи по стария начин, нищо ново не се прави, работи се на 
парче. Ако така ще продължава да работи ФК по-добре да не мъчим децата, ако смятатате, че 
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с 5 – 10 000 лева могат да се поддържат три отбора, според мен не могат. За завършването на 
целия сезон трябват минимум 20 000 лева. Всеки път ние се чудим как със собствени средства 
да вземем децата от селата, да ги закараме на футболна среща и после да ги върнем обратно. 
Ние сме Община и за мен това е срамно, имаме два спорта и се чудим как да ги потъпкваме. 

Ако продължаваме по този начин за мен е нереално да съществува клуба..  
3. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 

Г-н Лашев, много съм „очарован” от това, което казахте, че нито един от тук 
присъстващите не е направил нищо за този футбол. Спортът никога не е бил табу нито за 
Община Две могили, нито за Общинския съвет. Всички ние правим всичко възможно спортът 
да се развива. Без притеснение и нескромност ще обявя, че ето аз съм дарил 1 000 лева за 
футбола, и не само, общо за тези три години съм дарил близо 7 – 8 000 лева.  

4. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Достатъчно интелигентни хора сме и не сме се събрали тук да се караме, а да намерим 
решение на този проблем, който не е от вчера или оня ден, а от години наред. 

Аз искам да Ви запозная с финансовото състояние на Общината към настоящия 
момент. Щи ви го дам в цифри и искам да ви го кажа, защото явно са започнали някакви 
предизборни кампании г-н Марков и по селата се носят приказки, че едва ли не Общината е 
фалирала.  

Кадвам ви го твърдо – Община Две могили не е фалирала и този, който си позволява да 
говори тези неща той не е честен спрямо жителите на Общината. 

Давам ви цифрите като дългове по години: 
1. 31.12.2015 г. просрочените задължения към фирмите са 402 209 лева; 441 000 лева е 

задължението по ОП „Околна среда” или т.нар. „Воден цикъл”; 186 607 лева са ни 
задълженията по Трансграничното сътрудничество по проект случил се 2010 г. или общата 
сума е в размер на 1 018 816 лева в началото на моя мандат през 2015 г. Тук добавям ДДС със 
задна дата от 2013 г. в размер на 35 000 лева; Черни лом със задължения към Общината в 
размер на 58 000 лева; 15 000 лева задължения към едно физическо лице с фактури от 2011, 
2012 година; към друго юридическо лице имаме 4 200 лева; 8 000 лева за обезщетения за 
неправомерно освободени две лица от Общината. Всичко това като се прибави към основната 
цифра задълженията на Общината към 31.12.2015 г. стават около 1 200 000 лева. 

2. Към настоящия момент просрочените задължения на Общината към фирмите са 
останали в размер на 236 000 лева; 34 000 лева ни остават да връщаме по Трансграничното 
сътрудничество.  

3. Към настоящия момент какво имаме да вземаме – 60 000 лева от наеми на земи; 
33 000 лева от горите, които бяха наети от „Лигнум”; 13 000 лева от лице, което няма да 
споменавам; 50 000 лева от спечелени дела за такса битови отпадъци или общата сума, която 
чакаме да дойде е в размер на 156 000 лева. От пасищата в село Острица чакаме още 43 000 
лева; от Кацелово 35 000 лева; от Могилино 9 000 лева; от Чилнов 40 000 лева или още около 
128 000 лева. Като прибавим тази сума към останалата Общината има да си взема общо около 
284 000 лева и като от тях премахнем просрочените в размер на 236 000 лева, Общината даже 
ще излезе и на плюс. 

Това, което се говори в пространството не е вярно и не мога да го приема. 
5. Румен Марков – Общински съветник: 

Понеже няколко пъти се спомена моето име ще кажа – аз за разлика от някои други 
хора не съм започнал предизборна кампания, защото няма да бъда кандидат за кмет. Аз 
каквото имам да кажа, не се притеснявам и го казвам на сесия. Така, че не ме обвинявайте в 
такива задкулисни неща. 

6. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Грешно сте ме разбрал г-н Марков, аз не обвинявам никого. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, поради изчерпване на дневния ред, закривам четиридесет и четвъртото 
заседание на VІI – ми Общински съвет в Община Две могили.  
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Забележка: Списъците с резултатите от проведеното поименно гласуване по точки 2, 
4, 6, 7, 8, 11, 12, 14 и 15, и тайно гласуване по точка 20 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 06.12.2018 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:  

     

 

________________ (Стефан Димитров Стефанов) 


