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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 
 

№ 55 
 

Днес, 30 август 2019 година, в 9.00 часа, в конферентната зала на Община Две 
могили, започна петдесет и петото редовно заседание на VІI – мия Общински съвет – Две 
могили. 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет:  
На заседанието на Общинския съвет от общо 17 (седемнадесет) общински 

съветника, присъстват 16 (шестнадесет). 
Отсъства Георги Георгиев, който е подал уведомително писмо. 

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

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

 

Стефан Димитров – 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. 
Няма. 
 

При последвалото гласуване, Общинският съвет с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 

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

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
 

1. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 265/01.08.2019 г., относно:  
Приемане на годишния отчет за изпълнението на бюджета, сметките за средства от 
Европейския съюз, сметки за чужди средства и състоянието на общинския дълг на 
Община Две могили за първото полугодие на 2019 г.  

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

финанси”. 

2. Докладна записка от Сетвийе Имамова с вх. № 270/09.08.2019 г., относно: 
Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село Помен за периода от 
01.08.2018 до 31.07.2019г. г. и проблемите, които стоят пред него. 
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Докладва: Галя Додева – председател на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 
3. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 273/15.08.2019 г., относно: 

Продажба на първи етаж от двуетажна масивна сграда, представляваща 
„Административна сграда“, находяща се в УПИ X-125 в кв. 26 по плана на с. Помен. 

Докладва: Ивайло Пенев – член на Комисията по „Противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, общинска 

собственост, сигурност, екология и други дейности”. 

4. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 274/15.08.2019 г., относно: 
Продажба на поземлен имот с идентификатор 20184.1.241 по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на гр. Две могили – частна общинска собственост на собственика 
на законно построени в имота сгради. 

Докладва: Ивайло Пенев – 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. № 275/15.08.2019 г., относно: 
Вземане 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”. 

6. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 276/16.08.2019 г., относно: 
Вземане решение за даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план - 
План за застрояване /ПУП-ПЗ/ на поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 20184.43.21 по 
Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Две могили, местност „Могилката“, 
община Две могили, област Русе. 

Докладва: Димитър Димитров – член на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 
7. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 279/16.08.2019 г., относно: 

Дейността на Общинско предприятие „Обществено хранене” за първото полугодие на 
2019 г. 

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

8. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 280/16.08.2019 г., относно: 
Осигуряване на дърва за огрев на общински и обществени учреждения за отоплителен 
сезон 2019-2020 г.  

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

животновъдство и гори”. 

9. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 281/16.08.2019 г., относно: 
Продажба на движими вещи – общинска собственост. 

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

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, общинска 

собственост, сигурност, екология и други дейности”. 

10. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 284/19.08.2019 г., относно: 
Промени по бюджета на Община Две могили към 01.09.2019 г. и актуализация на плана за 
капиталовите разходи за 2019 година. 

Докладва: Мехмед Чолаков – член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
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11. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 285/19.08.2019 г., относно: 
Информация за извършените промени по бюджета на Община Две могили по реда на чл. 
125, ал. 1 и чл.112, ал. 5 от Закона за публичните финанси и чл. 40, ал. 1 от Наредба № 6 за 
условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за 
следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на 
Община Две могили, област Русе за второто тримесечие на 2019 година. 

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

12. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 286/20.08.2019 г., относно: 
Утвърждаване на щатни бройки, маломерни и слети паралелки в сектор „Образование” за 
учебната 2019/2020 година на територията на Община Две могили. 

Докладва: Христина Ефтимова – член на Комисията по „Образование, култура 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

13. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 287/20.08.2019 г., относно: 
Предложение за включване на СУ „Св. Св. Кирил и Методий” - гр. Две могили в Списъка 
на средищните училища в Република България през учебната 2019/2020 година. 

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

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

14. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 288/20.08.2019 г., относно: 
Предложение за включване на ОУ „Христо Ботев” – с. Баниска в Списъка на средищните 
училища в Република България през учебната 2019/2020 година. 

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

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

15. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 289/20.08.2019 г., относно: 
Предложение за включване на ДГ „Св. Св. Кирил и Методий” - гр. Две могили в Списъка 
на средищните училища в Република България през учебната 2019/2020 година. 

Докладва: Стоян Гецов – член на Комисията по „Образование, култура 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

16. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 290/20.08.2019 г., относно: 
Предложение за включване на ОУ „Христо Ботев” – с. Баниска в Списъка на защитените 
училища в Република България през учебната 2019/2020 година. 

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

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

 17. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 291/20.08.2019 г., относно: 
Предложение за включване на ДГ „Първи юни” – с. Баниска, община Две могили, област 
Русе в  Списъка със защитените детски градини в Република България за учебната 
2019/2020 г. 

Докладва: Христина Ефтимова – член на Комисията по „Образование, култура 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

18. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 292/20.08.2019 г., относно: 
Предложение за включване на филиал „Олга Жекова” – с. Кацелово към ДГ „Св. св. 
Кирил и Методий” – гр. Две могили в Списъка със защитените детски градини в 
Република България за учебната 2019/2020 г. 
 Докладва: Мехмед Мехмедов – член на Комисията по „Образование, култура 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

19. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 293/20.08.2019 г., относно: 
Годишен отчет за дейността на Кметския наместик на село Широково. 
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Докладва: Айдън Карамехмедов – член на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 
20. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 295/20.08.2019 г., относно: 

Заявка на безлихвен заем от централния бюджет за финансиране на разходи до 
възстановяването им от Държавен фонд “Земеделие” по Договор № 18/07/2/0/00109 от 
09.03.2018г. по подмярка 7.2 за Проект „Реконструкция и рехабилитация на участъци от 
общински пътища: RSE 1082, TGV 1137, RSE 2004 в Община Две могили“. 

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

финанси”. 

21. Докладна записка от Петко Антонов с вх. № 296/21.08.2019 г., относно: 
Информация за дейността на Кмета на Кметство село Могилино за периода 01.09.2018 г. 
до 31.08.2019 г. и проблемите, които стоят пред него. 

Докладва: Галя Додева – председател на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 
22. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 298/22.08.2019 г., относно: 

Изменение на Решение № 1031, взето на заседание на Общински съвет – Две могили с 
Протокол № 52/28.06.2019 г. 

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

23. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 277/16.08.2019 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Мелек Неджмиева Енверова за раждане на 
първо дете – Еляй Енверова Зияева. 

Докладва: Айдън Карамехмедов – председател на Комисията по 

„Здравеопазване и социални дейности”. 

                     Севгюл Юмерова – секретар на Комисията по „Бюджет и 

финанси”. 

24. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 282/16.08.2019 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Венцислав Валентинов Асенов. 

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

социални дейности”. 

                     Севгюл Юмерова – секретар на Комисията по „Бюджет и 

финанси”. 

25. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 294/20.08.2019 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Горан Иванов Иванов на 48 г. от гр. Две 
могили.  

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

дейности”. 

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

Първа точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 265/01.08.2019 г., относно: 

Приемане на годишния отчет за изпълнението на бюджета, сметките за средства от 
Европейския съюз, сметки за чужди средства и състоянието на общинския дълг на 
Община Две могили за първото полугодие на 2019 г.  

По нея докладва:  

1. Христина Ефтимова – председател на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
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Комисията по „Бюджет и финанси” разгледа на свое заседание настоящата 
докладна записка, относно приемане на годишния отчет за изпълнението на бюджета, 
сметките за средства от Европейския съюз, сметки за чужди средства и състоянието на 
общинския дълг на Община Две могили за първото полугодие на 2019 г. Той се внася от 
Кмета на Общината в изпълнение на задълженията си по чл. 137, ал. 2 от Закона за 
публичните финанси и чл. 49, ал. 2 от Наредба № 6 за условията и реда за съставяне на 
бюджетната прогноза за местните дейности и съгласно приетия График за изготвяне и 
представяне на програми, планове, доклади, отчети и информации на редовните заседания 
на Общински съвет – Две могили. Становището на първа комиссия е представеният ни 
отчет да бъде приет. 

Разисквания по първа точка нямаше. 
 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
202/10.06.2019 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 30.08.2019 година  
 

Относно: Приемане на годишния отчет за изпълнението на бюджета, сметките 

за средства от Европейския съюз, сметки за чужди средства и състоянието на 

общинския дълг на Община Две могили за първото полугодие на 2019 г. 

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

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ” 

1. Айдън Сабриев Карамехмедов +   
2. Байчо Петров Георгиев +   
3. Велко Иванов Иванов +   
4. Галя Миткова Додева +   

5. Георги Валентинов Георгиев     
6. Димитър Петров Димитров +   
7. Ивайло Пенев Иванов  +   

8. Мехмед Руждиев Мехмедов  +   
9. Мехмед Селманов Чолаков +   
10. Николай Христов Христов +   
11. Румен Манолов Марков +   
12. Стоян Георгиев Гецов +   

13. Светлана Йорданова Цветанова +   
14. Светлозар Милчев Донев +   
15. Севгюл Садулова Юмерова +   
16. Стефан Димитров Стефанов +   
17. Христина Димитрова Ефтимова +   

 Общо: 16   
 

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

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

местната администрация и във връзка с чл. 137, ал. 2 от Закона за публичните 
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финанси, чл. 8а от Закона за общинския дълг, чл. 49, ал. 2 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 общината и чл. 3, ал. 2, т. 1 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 

Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 

администрация и Докладна записка с вх. № 265 от 01.08.2019 г. след проведено 

поименно гласуване с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) 

гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 1063 
  

1. Приема отчета за изпълнението на бюджета за полугодие 2019 г. в съответствие с 
единната бюджетна класификация в следните параметри: 

1.1. По прихода /разпределени по параграфи, съгласно 

Приложение № 2/: 

4 275 900 лева 

1.1.1. Данъчни приходи  296 907 лева 

1.1.2. Неданъчни приходи 602 792 лева 
1.1.3.  Взаимоотношения с РБ (субсидии) 2 869 429 лева 
1.1.4. Трансфери от министерства и ведомства  105 888 лева 
1.1.5. Предоставени временни безлихвени заеми -38 681 лева 
1.1.6. Операции с фин.активи и 

пасиви§7000;7200;8300,8800;9300 
39 723 лева  

1.1.7. Средства по сметки 410 855 лева 
  в това число: 

- преходен остатък от 2018 г. /плюс/  
- остатък в банка в края на полугодие 2019 г. /минус/ 
- остатък в каса в края на полугодие 2019 г. /минус/ 

 
836 453 лева 

-425 348 лева 
-250 лева 

1.2. 

 

По разхода (разпределени по параграфи, съгласно 

Приложение № 2, в това число и отчета за 

изразходваните средства за основен ремонт и 

придобиване на дълготрайни материални активи, 

съгласно Приложение № 3): 

 

4 275 900 лева 

1.2.1. Разходи за делегирани от държавата дейности 2 309 113 лева 
1.2.2 Разходи за местни дейности 1 495 333 лева 

1.2.3 Разходи за дофинансиране в общински приходи на 
делегирани от държавата дейности 

471 454 лева 

 2. Приема отчета за изпълнението на сметки за средства от Европейския съюз за 
полугодие 2019 г. в следните размери: 

2.1. Сметка за средства от Национален фонд на 

Структурни и кохезионни фондове  

2.1.1. Наличност в началото на периода   24 035 лева 
2.1.2. Получени приходи 367 403 лева 

2.1.3. Разходи 205 205 лева 
2.1.4. Наличност в края на периода  186 233 лева 

2.2. Сметка за средства от ЕС, администрирани от 

Разплащателна агенция към ДФ „Земеделие” 
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2.2.1. Наличност в началота на периода 0 лева 
2.2.2. Получени приходи 2 784 058 лева 

2.2.3. Разходи 2 784 058 лева  
2.2.4. Наличност в края на периода  0 лева 

2.3. Сметка за други средства от Европейския съюз  0 лева 

2.3.1. Наличност в началота на периода 0 лева 
2.3.2. Получени приходи 30 030 лева 

2.3.3. Разходи 30 030 лева  
2.3.4. Наличност в края на периода  0 лева 

3. Приема отчета за изпълнението на сметките за чужди средства за полугодие 2019 
г. в следните размери: 

3.1. Сметка на чужди средства  

3.1.1. Наличност в началото на периода   259 586 лева 

3.1.2. Получени и възстановени гаранции по договори и 
изплатени ренти за земеделски земи 

17 547 лева 

3.1.3. Наличност в края на периода  277 133 лева 

4. Приема отчета за състоянието на общинския дълг на Общината за полугодие 
2018 г., съгласно данните в Приложение №15 „Информация за общинския дълг 
издадените общински гаранции, съотношенията на плащанията, дълга на лицата по чл.8а 
от ЗОД и издадените от тях гаранции през полугодие 2019 г на община Две могили” в 
следните размери: 
4.1 Получен инвестиционен кредит от Фонд енергийна 

ефективност и възобновяеми източници /ФЕЕВИ/ 
116 740 лева 

4.1.1 Изплатен инвестиционен кредит към ФЕЕВИ 116 740 лева 

4.2 Дължима лихва по кредита 19 846 лева 

4.2.1 Изплатена лихва 19 846 лева 

4.3 Срок на инвестиционния кредит-20.06.14-20.05.19 60 месеца 

4.4 Лихвен процент 6,00 % 

4.5. Състояние на общинския дълг към 30.06.2019  г 0  

 

Втора точка от дневния ред: 

Докладна записка от Сетвийе Имамова с вх. № 270/09.08.2019 г., относно: 
Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село Помен за периода от 
01.08.2018 до 31.07.2019 г. и проблемите, които стоят пред него. 

По нея докладва:  

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

Комисията по „Териториално устройство и строителство, местно самоуправление и 
нормативна уредба” разгледа на свое заседание представената ни Информация за 
резултатите от дейността на Кмета на Кметство село Помен за периода от 01.08.2018 до 
31.07.2019 г. и проблемите, които стоят пред него и излезе със становище тя да бъде 
приета. 

Разисквания по втора точка нямаше. 
 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Сетвийе Имамова с вх. № 
270/09.08.2019 г. е явно, моля гласувайте. 
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По втора 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 № 900 по Протокол № 46/28.12.2018 г.  и 

Докладна записка с вх. № 270 от 09.08.2019 г. след проведено явно гласуване с 16 

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

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 1064 
 

1. Приема за сведение Информацията за резултатите от дейността на Кмета на 
Кметство село Помен за периода от 01.08.2018 г. до 31.07.2019 г. и проблемите, които 
стоят пред него. 

Приложение: Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село 
Помен за периода от 01.08.2018 г. до 31.07.2019 г. и проблемите, които стоят пред него. 
 

Трета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 273/15.08.2019 г., относно: 
Продажба на първи етаж от двуетажна масивна сграда, представляваща 
„Административна сграда“, находяща се в УПИ X-125 в кв. 26 по плана на с. Помен. 

По нея докладва:  

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

отнемане на незаконно придобитото имущество, общинска собственост, сигурност, 

екология и други дейности”: 

 Община Две могили е собственик на първи етаж от двуетажна масивна сграда, 
представляваща „Административна сграда“, цялата с площ от 168 кв. м., находяща се в 
УПИ X-125 в кв. 26 по плана на с. Помен, съгласно Акт за частна общинска собственост 
№ 3502 от 22.12.2011 г. 
 Постъпило е Заявление от председателя на УС на „ППК - Труд“ с. Помен с желание 
за закупуване на частта на общината. Към заявлението е приложен Нотариален акт за 
право на собственост по обстоятелствена проверка № 23, от където е видно, че останалата 
част от сградата, а именно втори етаж със застроена площ от 168 кв. м. и дворно място с 
586 кв. м. е собственост на „ППК - Труд“ с. Помен. 
 Към настоящия момент Община Две могили не използва своята част от имота, като 
не разполага и с финансов ресурс за поддръжката му. Продажбата на съсобствената част 
на общината ще генерира приходи в общинския бюджет. 
 Данъчната оценка на имота, собственост на Община Две могили е 2 216,20 лв. (две 
хиляди двеста и шестнадесет лева и двадесет стотинки), а пазарната оценка на имота е 
19 440,00 лв. (деветнадесет хиляди четиристотин и четиридесет лева и нула стотинки), 
видно от доклада на независим лицензиран оценител. 
 Съгласно чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост: „Прекратяването 
на съсобственост върху имоти между общината, държавата, физически лица или 
юридически лица се извършва след решение на общинския съвет по ред, определен с 
наредбата по чл. 8, ал. 2, чрез продажба на частта на общината“. При прекратяването на 
съсобствеността следва да бъдат спазени разпоредбите на Закона за собствеността, който 
изисква съсобствената част да бъде предложена първо за продажба на останалите 
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съсобственици. В изпълнение на изискванията на закона е отправено предложение до 
председателя на УС на „ППК - Труд“ за закупуване частта на общината по пазарна цена в 
размер на 19 500.00 лв. (деветнадесет хиляди и петстотин лева и нула стотинки) без ДДС 
или 23 400.00 лв. (двадесет и три хиляди и четиристотин лева и нула стотинки) с ДДС. 
Със свое заявление, председателят на УС на „ППК - Труд“ приема така отправеното 
предложение за прекратяване на съсобствеността по предложената пазарна цена. 
 Становището на шеста комисия е предложеният ни проект на решение да бъде 
приет. 

Разисквания по трета точка нямаше. 
 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
273/15.08.2019 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 30.08.2019 година  
 

Относно: Продажба на първи етаж от двуетажна масивна сграда, 

представляваща „Административна сграда“, находяща се в УПИ X-125 в кв. 26 по плана 

на с. Помен. 

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

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ” 

1. Айдън Сабриев Карамехмедов +   

2. Байчо Петров Георгиев +   
3. Велко Иванов Иванов +   
4. Галя Миткова Додева +   
5. Георги Валентинов Георгиев     
6. Димитър Петров Димитров +   

7. Ивайло Пенев Иванов  +   
8. Мехмед Руждиев Мехмедов  +   

9. Мехмед Селманов Чолаков +   
10. Николай Христов Христов +   
11. Румен Манолов Марков +   

12. Стоян Георгиев Гецов +   
13. Светлана Йорданова Цветанова +   

14. Светлозар Милчев Донев +   
15. Севгюл Садулова Юмерова +   
16. Стефан Димитров Стефанов +   

17. Христина Димитрова Ефтимова +   
 Общо: 16   

 

 

По трета 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 

Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 

администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 и ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 40 
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и чл. 44, ал. 1, т. 2 от Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и 

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

Докладна записка с вх. № 273 от 15.08.2019 г. след проведено явно гласуване с 16 

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

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 1065 
 

1. Дава съгласие да бъде включен в раздел IV от Годишната програма за 
управление и разпореждане с общинска собственост за 2019 г. следният недвижим имот: 
първи етаж от двуетажна масивна сграда, цялата с площ от 168 кв. м., представляваща 
„Административна сграда“, находяща се в УПИ X-125 в кв. 26 по плана на с. Помен, 
съгласно Акт за частна общинска собственост № 3502 от 22.12.2011 г., при граници и 
съседи: север – улица, изток – улица и юг – УПИ XI; 

2. Дава съгласие да бъде продаден Първи етаж от двуетажна масивна сграда, цялата 
с площ от 168 кв. м., представляваща „Административна сграда“, находяща се в УПИ X-
125 в кв. 26 по плана на с. Помен, съгласно Акт за частна общинска собственост № 3502 
от 22.12.2011 г., при граници и съседи: север – улица, изток – улица и юг – УПИ XI на 
съсобственика „ППК - Труд“ с. Помен, с ЕИК 827139847 за сумата от 19 500,00 лв. 
(деветнадесет хиляди и петстотин лева и нула стотинки) без ДДС или 23 400,00 лв. 
(двадесет и три хиляди и четиристотин лева и нула стотинки) с ДДС. При данъчна оценка 
на недвижимия имот в размер на 2216,20 лв. (две хиляди двеста и шестнадесет лева и 
двадесет стотинки) и пазарна оценка в размер на 19 440,00 лв. (деветнадесет хиляди и 
четиристотин и четиридесет лева и нула стотинки), съгласно доклад на лицензиран 
оценител от 30.07.2019 г. 

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

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

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

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

Четвърта точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 274/15.08.2019 г., относно: 
Продажба на поземлен имот с идентификатор 20184.1.241 по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на гр. Две могили – частна общинска собственост на собственика 
на законно построени в имота сгради. 

По нея докладва:  

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

отнемане на незаконно придобитото имущество, общинска собственост, сигурност, 

екология и други дейности”: 

Комисията по „Противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 
придобитото имущество, общинска собственост, сигурност, екология и други дейности” 
разгледа на свое заседание настоящата докладна записка, относно продажба на поземлен 
имот с идентификатор 20184.1.241 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. 
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Две могили – частна общинска собственост на собственика на законно построени в имота 
сгради. 

В деловодството на Общината е постъпило заявление, с което лице изявява 
желанието си да закупи имот частна общинска собственост с идентификатор 20184.1.241, 
в който са построени негови собствени сгради. Към молбата са приложени копия от 
Удостоверения № 641/07.03.1970 г. и № 440/20.06.1977 г. за признато право на строеж 
върху държавно дворно място и право на собственост върху построените сгради и 
подобрения в местата на Иван Николов Иванов и нотариален акт за покупко-продажба, с 
който Иван Иванов продава притежаваните от него постройки на Гюлгес Алиева. 
 На основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС, „Продажба на земя - частна общинска 
собственост, на собственика на законно построена върху нея сграда се извършва от кмета 
на общината без търг или конкурс по ред, определен в наредбата” и чл. 38 от Наредба № 7 
за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска 
собственост в Община Две могили „Физически и юридически лица, притежаващи 
собственост върху законно построена сграда, изградена върху земя - частна общинска 
собственост, могат да придобият право на собственост върху земята без търг или конкурс 
след решение на Общински съвет, като подадат молба до кмета на общината”, като се 
приложат и всички необходими документи към молбата. 
 Данъчната оценка на имота е 2 491,90 лв. (две хиляди четиристотин деветдесет и 
един лева и деветдесет стотинки), а пазарната оценка на имота е 3 050,00 лв. (три хиляди и 
петдесет лева и нула стотинки).  
 Становището на комисията е предложеният ни проект на решение да бъде приет. 

Разисквания по четвърта точка нямаше. 
 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
274/15.08.2019 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 30.08.2019 година  
 

Относно: Продажба на поземлен имот с идентификатор 20184.1.241 по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Две могили – частна общинска 

собственост на собственика на законно построени в имота сгради. 

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

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ” 

1. Айдън Сабриев Карамехмедов +   
2. Байчо Петров Георгиев +   

3. Велко Иванов Иванов +   
4. Галя Миткова Додева +   
5. Георги Валентинов Георгиев     

6. Димитър Петров Димитров +   
7. Ивайло Пенев Иванов  +   

8. Мехмед Руждиев Мехмедов  +   
9. Мехмед Селманов Чолаков +   
10. Николай Христов Христов +   
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11. Румен Манолов Марков +   
12. Стоян Георгиев Гецов +   

13. Светлана Йорданова Цветанова +   
14. Светлозар Милчев Донев +   
15. Севгюл Садулова Юмерова +   

16. Стефан Димитров Стефанов +   
17. Христина Димитрова Ефтимова +   

 Общо: 16   
 

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

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

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

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, чл. 35, ал. 3 от Закона за 

общинската собственост и чл. 38 и чл. 39, ал. 1 от Наредба № 7 за реда за 

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

Община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 274 от 15.08.2019 г. след 

проведено поименно гласуване с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 1066 
 

1. Дава съгласие да бъде включен в Раздел IV от Годишната програма за 
управление и разпореждане с общинска собственост за 2019 г. следният недвижим имот - 
поземлен имот с идентификатор № 20184.1.241 по Кадастралната карта и кадастралните 
регистри на гр. Две могили, с площ от 610 кв. м., представляващ „Дворно място”, с 
граници и съседи: север-20184.1.243, изток-20184.1.242 и юг 20184.1.2763; 

2. Дава съгласие да бъде продаден поземлен имот с идентификатор 20184.1.241 по 
Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Две могили, с площ от 610 кв. м., 
представляващ „Дворно място”, с граници и съседи: север-20184.1.243, изток-20184.1.242 
и юг 20184.1.2763 за сумата от 3050,00 лв. (три хиляди и петдесет лева и нула стотинки) 
без ДДС или 3660,00 лв. (три хиляди шестстотин и шестдесет лева и нула стотинки) с 
ДДС на собственика на законно построените в имота сгради при данъчна оценка на имота, 
в размер на 2491,90 лв. (две хиляди четиристотин деветдесет и един лева и деветдесет 
стотинки) и пазарна оценка в размер на 3050,00 лв. (три хиляди и петдесет лева и нула 
стотинки), съгласно доклада на лицензиран оценител от 24.07.2019 г. на Гюлгес Алиева 
Алиева, с адрес гр. Две могили, ул. „Русалка” № 35. 

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

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

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

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

 

Пета точка от дневния ред: 
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Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 275/15.08.2019 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”: 

Комисията по „Противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 
придобитото имущество, общинска собственост, сигурност, екология и други дейности” 
разгледа на свое заседание настоящата докладна записка, относно отдаване под наем на 
лекарски кабинет. Община Две могили е собственик на сграда „Здравно заведение” 
(бивша Поликлиника), с идентификатор 20184.1.1565.1 по КККР на гр. Две могили. 
Същата е на три етажа, със застроена площ 492 кв. м., с предназначение „Здравно 
заведение”. Сградата попада върху Поземлен имот с идентификатор 20184.1.1565 по 
КККР на гр. Две могили. Имотът е публична общинска собственост. 

В деловодството на Общината е постъпило заявление от д-р Мирослав Митков 
Карамелски – управител на „Самостоятелна медико-диагностична лаборатория „Медика” - 
д-р Мирослав Карамелски” ООД и специалист по вътрешни болести, с което изявява 
желание да наеме помещение, находящо се на втория етаж, лекарски кабинет с 16,94 кв. м. 
в „Здравно заведение” (бивша Поликлиника) за срок от 10 години. 

Съгласно разпоредбата на 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 от Кмета на общината след провеждане на публичен търг 
или публично оповестен конкурс, след решение на общинския съвет. Въз основа на 
резултатите от търга или конкурса се сключва договор за наем от кмета на общината или 
от оправомощено от него длъжностно лице. 

В тази връзка и с цел осигуряване на медицински грижи на жителите на Община 
Две могили, Кметът на Общината ни предлага да бъде отдаден под наем за временно и 
възмездно ползване за срок от 10 години част от гореописания имот. 

Становището на шеста комисия е предложения ни проект на решение да бъде 
приет. 

Разисквания по пета точка нямаше. 
 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
275/15.08.2019 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 30.08.2019 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 +   



 14

4. Галя Миткова Додева +   
5. Георги Валентинов Георгиев     

6. Димитър Петров Димитров +   
7. Ивайло Пенев Иванов  +   
8. Мехмед Руждиев Мехмедов  +   

9. Мехмед Селманов Чолаков +   
10. Николай Христов Христов +   

11. Румен Манолов Марков +   
12. Стоян Георгиев Гецов +   
13. Светлана Йорданова Цветанова +   

14. Светлозар Милчев Донев +   
15. Севгюл Садулова Юмерова +   

16. Стефан Димитров Стефанов +   
17. Христина Димитрова Ефтимова +   
 Общо: 16   

 

По пета 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. 7 във връзка с ал. 2 от Закона за общинската собственост, 

чл. 17 и чл. 50, т. 1 от Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в Община Две могили и т. 4.1 

от Приложение № 1 „Тарифа за определяне на минимални месечни цени на 

квадратен метър за отдаване под наем на общински нежилищни имоти” от същата 

наредба и Докладна записка с вх. № 275 от 15.08.2019 г. след проведено поименно 

гласуване с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 1067 
 

1. Дава съгласие да бъде отдаден под наем за срок от 10 (десет) години за временно 
и възмездно ползване чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване част от имот – 
публична общинска собственост: лекарски кабинет с площ 16,94 кв. м., с административен 
адрес: ул. „Христо Ботев” № 19, находящ се на втори етаж в триетажна масивна сграда, 
строена през 1973-75 година, с площ 492 кв. м., представляваща „Здравно заведение” 
(бивша Поликлиника), с идентификатор 20184.1.1565.1 по КККР на гр. Две могили, 
попадаща в поземлен имот 20184.1.1565 по КККР на гр. Две могили, предмет на Акт за 
публична общинска собственост № 3725/24.03.2015 г. Имота да се използва за 
предоставяне на първична или специализирана извънболнична помощ, съгласно чл. 11, ал. 
1 от Закона за лечебните заведения.  

2. Определя начална месечна наемна цена за недвижимия имот, съгласно т. 4 от 
Приложение № 1 „Тарифа за определяне на минимални месечни наемни 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 в размер на 0,20 ст. (двадесет стотинки) за кв.м. или 
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3,38 лв. (три лева и тридесет и осем стотинки) без ДДС и 4,06 лв. (четири лева и шест 
стотинки) с ДДС. 

3. Стъпка на наддаване – 10 % (десет процента) от началната цена. 
4. Определя следните условия за допускане до участие в търга: 
4.1. Кандидатите да са регистрирани по Търговския закон или по Закона за 

кооперациите, съгласно чл. 3 от Закона за лечебните заведения; 
4.2. Кандидатите да отговарят на изискванията за лечебни заведения за 

извънболнична помощ, съгласно чл. 8, ал. 1, т. 1, б. „а” и т. 2, б. „а” от Закона за 
лечебните заведения; 

4.3. Кандидатите да имат сключен договор с Национална здравноосигурителна 
каса; 

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

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

 

Шеста точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 276/16.08.2019 г., относно: 
Вземане решение за даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план - 
План за застрояване /ПУП-ПЗ/ на поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 20184.43.21 по 
Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Две могили, местност „Могилката“, 
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 „БТК“ ЕАД, за даване на разрешение за изработване на 
Подробен устройствен план - План за застрояване /ПУП-ПЗ/ на поземлен имот /ПИ/ с 
идентификатор 20184.43.21 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Две 
могили, местност „Могилката“, община Две могили, област Русе. 
 В границите на имота законно е изградена базова станция /БС/ VТ5277 - част от 
националната мрежа на „БТК“ ЕАД, за безжична комуникация на основание Разрешение 
за строеж /РС/ №16/21.11.2006г., издадено от гл. архитект на община Две могили. 
Съоръжението е въведено в експлоатация с Разрешение за ползване /РП/ №СТ-05-
584/15.04.2007г., издадено от ДНСК към МРРБ. 

От представените от вносителя „БТК“ ЕАД, собственик на поземлен имот /ПИ/  № 
20184.43.21 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 ПУП-ПЗ е видно, че подробния устройствен план предвижда промяна 
предназначението на земята с цел отреждане „За съоръжения на техническата 
инфраструктура“ за „Базова станция VТ5277“. 

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 шеста точка нямаше. 
 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
276/16.08.2019 г. е явно, моля гласувайте. 
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По шеста точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, 

т. 11 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с чл. 5, ал. 1, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 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. № 276 от 16.08.2019 г. след 

проведено поименно гласуване с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 1068 
 

1. Дава разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за 
застрояване /ПУП-ПЗ/ на поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 20184.43.21 по 
Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Две могили, местност „Могилката“, 
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 поземлен 
имот /ПИ/ с идентификатор 20184.43.21 по Кадастралната карта и кадастралните регистри 
на гр. Две могили, местност „Могилката“, 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 
поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 20184.43.21 по Кадастралната карта и кадастралните 
регистри на гр. Две могили, местност „Могилката“, община Две могили, област Русе. 
 

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

Седма точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 279/16.08.2019 г., относно: 
Дейността на Общинско предприятие „Обществено хранене” за първото полугодие на 
2019 г. 

По нея докладва:  

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

Комисията по „Бюджет и финанси” разгледа на свое заседание представената ни 
инфърмация за дейността на Общинско предприятие „Обществено хранене” за първото 
полугодие на 2019 г., която е изготвена от новия управител на предприятието. 
Становището на комисията е тя да бъде приета в представения и вид. 

В разискванията по седма точка участие взеха: 

1. Светлана Цветанова – Общински съветник: 

Уважаеми г-н Председател, аз няма да взема участие в гласуването по тази точка от 
дневния ред. 

 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
279/16.08.2019 г. е явно, моля гласувайте. 

 

След приключване на разискванията по седма точка от дневния ред, 

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

3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 

от Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
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комисии и взаимодействието му с общинската администрация, мл. 7, ал. 1, т. 4, изр. 2 

от Правилник № 6 за устройството и дейността на Общинско предприятие 

„Обществено хранене” и Докладна записка с вх. № 279 от 16.08.2019 г. след 

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

(нула) гласа „Въздържал се” и 1 (един) глас „Негласувал” – Светлана Цветанова, 

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 1069 
 

1. Приема представената информация, относно дейността на Общинско 
предприятие „Обществено хранене” за първото полугодие на 2019 г. 

Приложение: Информация, относно дейността на Общинско предприятие 
„Обществено хранене” за първото полугодие на 2019 г. 

 

Осма точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 280/16.08.2019 г., относно: 
Осигуряване на дърва за огрев на общински и обществени учреждения за отоплителен 
сезон 2019-2020 г.  

По нея докладва:  

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

животновъдство и гори”: 

Община Две могили ежегодно предоставя дърва за огрев за задоволяване нуждите 
за отопление на общински и обществени учреждения от горски и извън горски територии, 
собственост на Община Две могили. 

За предстоящия отоплителен сезон в общинска администрация постъпиха заявки от 
кметовете на кметства и кметски наместници на населените места в общината за нужните 
количества дърва за огрев за общински и обществени учреждения. Общото количество на 
заявените дърва е в размер на 529 куб. м пространствени, като разходите за добива и 
доставката им ще е около 12 000 лв. без ДДС. От извършената  проверка от служители на 
общинска администрация се установи, че наличните остатъчни количества дърва за огрев 
по кметства от предишния отоплителен сезон (2018 г.-2019 г.) са пренебрежимо малки.   

Предвид постъпилите заявки и направените редукции, Кметът на Общината ни 
предлага за предстоящия отоплителен сезон 2019 г. – 2020 г. Общината да достави по 
учреждения количествата дърва за огрев, които са описани в таблицата към настоящата 
докладна записка.  

Комисията разгледа на свое заседание предложението и излезе със становище то да 
бъде прието, като за село Чилнов, тъй като се пропуснати да се добавят за читалището 5 
киб. и за пенсионерския клуб също 5 куб. дърва. 

В разискванията по осма точка участие взеха: 

1. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Съгласен съм с така направеното предложение от комисията. 
 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
280/16.08.2019 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 30.08.2019 година  



 18

 

Относно: Осигуряване на дърва за огрев на общински и обществени учреждения за 

отоплителен сезон 2019-2020 г.  

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

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ” 

1. Айдън Сабриев Карамехмедов +   

2. Байчо Петров Георгиев +   
3. Велко Иванов Иванов +   
4. Галя Миткова Додева +   
5. Георги Валентинов Георгиев     
6. Димитър Петров Димитров +   

7. Ивайло Пенев Иванов  +   
8. Мехмед Руждиев Мехмедов  +   

9. Мехмед Селманов Чолаков +   
10. Николай Христов Христов +   
11. Румен Манолов Марков +   

12. Стоян Георгиев Гецов +   
13. Светлана Йорданова Цветанова +   

14. Светлозар Милчев Донев +   
15. Севгюл Садулова Юмерова +   
16. Стефан Димитров Стефанов +   

17. Христина Димитрова Ефтимова +   
 Общо: 17   

 

След приключване на разискванията по осма 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 организация и дейността на общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, чл. 112, ал. 

1, т. 2 и ал. 2, чл. 114, ал. 1 от Закона за горите, чл. 5, ал.1, т. 2 и ал. 3, чл. 46, т. 2, чл. 

49, ал. 1, т.4, чл. 66, 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, т. 2 от 

Наредба № 23 за управление на общинските горски територии в община Две могили, 

област Русе и Докладна записка с вх. № 280 от 16.08.2019 г. след проведено поименно 

гласуване с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 1070 
 

1. Дава съгласие да се достави за безвъзмездно ползване по учреждения, 
количествата дърва за огрев, определени в Таблица № 1 за отоплителния сезон 2019 г. – 
2020 г.  

 Таблица № 1 
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м³ 
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м³ 
пр. 

м³ 
пр. 

м³ 
пр. 

м³ 
пр. 

м³ пр. м³ пр. 

1 Две могили   10 5 5 3 

Автогара 10 

56 

Временна заетост 10 
База 5 
Хриситянски 
гробища 

3 

Клуб на 
интелектуалеца 

5 

2 Пепелина       
Хижа „Орлова 
чука” 

5 5 

3 Широково  15       15 

4 Острица  10 5 5 3  
Здр.кабинет 5 

33 
Автоспирка 5 

5 Кацелово 20 20 10 5   

Здравна служба 
Християнски 
гробища 
Мюсюлмански 
гробища 

5 
 
1 
 
1 

62 

6 К. Върбовка  50 10 5 3 3 Манастир 3 74 

7 Батишница  25 5 5 3 3 
Здравен кабинет 5 

50 
Чакалня 4 

8 Бъзовец 20 20 10 5 3 3 

Църква - 
Съботианска  

3 
67 

Църква - 
Адвентиска 

3 

9 Чилнов  30 5 5 3  Чакалня 5 48 

10 Баниска  40 10 5 3 3 Чакалня 5 66 

11 Помен    5 3 3   11 

12 Могилино  35 10 5     50 

 ОБЩО: 40 245 75 50 29 18  83 537 

2. Дава съгласие, при изявено желание от страна на ветерани от войните, с 
настоящ адрес в общината, посочени в таблица № 2, да закупят дърва за огрев от 
Община Две могили за 2019 г. в размер до 3 куб.м. пространствени на преференциални 
цени, определени в утвърдения ценоразпис на Община Две могили за дървесината, 
добита от горски и извън горски територии– общинска собственост. 

          Таблица № 2 

Населено място № Име, презиме, фамилия Адрес Дърва 

Чилнов 1. Георги Кръстев Радев ул. “Христо Ботев” 6 3 куб.м 

Баниска 1. Илия Великов Стоянов ул. “Стара планина” 8 3 куб.м 

Кацелово 2. Трифон Кънев Трифонов ул. „Осоговска планина” 6 3 куб.м 

   Общо : 9 куб.м. 
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3. Добивът на дървесината да се извърши от участъци и обекти в отдели 129 б, 216 
ф1, 216 ю1278 ю, 308 г, 308 д и 308 н, определени в т. 1.1, от Решение № 881, взето на 
заседание на Общински съвет Две могили с Протокол № 44/30.11.2018 г., допълнено с 
Решение № 1020, взето на заседание на Общински съвет Две могили с Протокол № 
51/33.05.2019 г. до достигане на количествата, определени в т. 1 и т. 2 от настоящото 
решение. 
 4. Възлага на Кмета на Община Две могили да предприеме всички изискващи се 
действия по изпълнение на приетото решение и по организирането и провеждането на 
процедурите по товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина. 

 

Девета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 281/16.08.2019 г., относно: 
Продажба на движими вещи – общинска собственост. 

По нея докладва:  

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

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, общинска 

собственост, сигурност, екология и други дейности”: 

Община Две могили е собственик на дълготрайни материални активи – Лек 
автомобил, марка „ПЕЖО 307 1.4 Д“ с Рег. № Р 1008 РР, собственост на Община Две 
могили съгласно свидетелство за регистрация № 002934742 от 10.04.2008 г. и Специален 
автомобил сметосъбирач марка „ИВЕКО ДЕЙЛИ Е4“ с Рег. № Р 1560 АК, собственост на 
Община Две могили съгласно свидетелство за регистрация № 003760942.  

Превозните средства са в много лошо техническо състояние и се нуждаят от 
ремонти, средствата за които са неоправдано високи. В интерес на Община Две могили е 
посочените МПС да бъдат предложени за продажба чрез търг. В тази връзка е възложено 
изготвяне на пазарна оценка от оценител с правоспособност за оценка на машини и 
съоръжения. От изготвените доклади на оценителя е видно, че Лек автомобил марка 
„ПЕЖО 307 1.4 Д“ с Рег. № Р 1008 РР и дата на първа регистрация 21.12.2001 г. – 
Двигателят е повреден и подлежи на ремонт. Автомобилът е претърпял леки ПТП, леко са 
окривени предна и задна броня с нарушена боя и лека корозия. Не се отваря капака на 
багажника. Гумите са само зимни и леко износени. Джантите са леко окривени. Купето е 
повредено – пропаднала е тапицерията на тавана, смъкнато е таблото, климатика не 
работи. Има повреда в спирачна и ел. система. Липсва акумулатор. Автомобилът се 
намира в закрит гараж, не се ползва и подлежи на ремонт. Справедливата пазарна 
стойност на оценяваното транспортно средство е 1120 (хиляда сто и двадесет) лева без 
ДДС.  

Специален автомобил сметосъбирач марка „ИВЕКО ДЕЙЛИ Е4“ с Рег. № Р 1560 
АК и дата на първа регистрация 03.09.2007 г. – Двигателят и ходовата част на автомобила 
са в добро техническо състояние. В изправност са спирачна и ел система. Повредени са 
табло в шофьорската кабина и дясно странично ел. стъкло. Корозия по метални 
повърхности, основно бункера на каросерията. Задвижването на бункера на каросерията е 
с хидравлика, осигурен от специфична скоростна кутия с изведен вал. Скоростната кутия 
с изведения вал са силно повредени и не подлежат на ремонт. По тази причина, 
хидравличната система на автомобила не работи. Има възможност след смяна на 
съществуващата с обикновена скоростна кутия и демонтиране на каросерията, 
автомобилът да се пригоди като бордови. Намира се на закрито в гараж. Автомобилът 
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подлежи на ремонт. Справедливата пазарна стойност на оценяваното транспортно 
средство е 10 880 (десет хиляди осемстотин и осемдесет) лева без ДДС. 

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 девета точка нямаше. 
 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
281/16.08.2019 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 30.08.2019 година  
 

Относно: Продажба на движими вещи – общинска собственост. 

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

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ” 

1. Айдън Сабриев Карамехмедов +   

2. Байчо Петров Георгиев +   
3. Велко Иванов Иванов +   

4. Галя Миткова Додева +   
5. Георги Валентинов Георгиев     
6. Димитър Петров Димитров +   
7. Ивайло Пенев Иванов  +   
8. Мехмед Руждиев Мехмедов  +   

9. Мехмед Селманов Чолаков +   
10. Николай Христов Христов +   
11. Румен Манолов Марков +   
12. Стоян Георгиев Гецов +   
13. Светлана Йорданова Цветанова +   

14. Светлозар Милчев Донев +   
15. Севгюл Садулова Юмерова +   

16. Стефан Димитров Стефанов +   
17. Христина Димитрова Ефтимова +   
 Общо: 16   

 

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

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

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

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинска администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 36, 

ал. 1, т. 1, ал. 2, чл. 51, т. 2 от Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в Община Две могили, област 

Русе и Докладна записка с вх. № 281 от 16.08.2019 г. след проведено поименно 

гласуване с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържал се”, прие 
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РЕШЕНИЕ 

№ 1071 
 

 1. Дава съгласие за продажба след провеждане на публичен търг с явно наддаване 
на следните движими вещи общинска собственост: 
 1.1. Лек автомобил марка „ПЕЖО 307 1.4 Д“ с Рег. № Р 1008 РР, собственост на 
Община Две могили при начална продажна тръжна цена в размер на 1 120 (хиляда сто и 
двадесет) лева без ДДС, която цена е пазарната цена на автомобила, определена от 
независим лицензиран оценител с доклад от 01.08.2019 г. 
 1.2. Специален автомобил сметосъбирач марка „ИВЕКО ДЕЙЛИ Е4“ с Рег. № Р 
1560 АК, собственост на Община Две могили при начална продажна тръжна цена в размер 
на 10 880 (десет хиляди осемстотин и осемдесет) лева без ДДС, която цена е пазарната 
цена на автомобила, определена от независим лицензиран оценител с доклад от 01.08.2019 
г. 
 2. Стъпка на наддаване – 10% (десет процента) от началната цена. 
 3. Възлага на Кмета на Общината да предприеме необходимите действия за 
провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на описаните в т. 1 движими 
вещи. 
 4. В тридневен срок от подписването на договора за продажба, кмета на общината 
да представи копие от същия в Общински съвет. 

 

Десета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 284/19.08.2019 г., относно: 
Промени по бюджета на Община Две могили към 01.09.2019 г. и актуализация на плана за 
капиталовите разходи за 2019 година. 

По нея докладва:  

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

При първоначалното приемане на бюджета на общината за 2019 година, в 
приходната част бяха планирани средства от продажба на дълготрайни материални 
активи. В разходната част те са отнесени в резерва. С докладна записка е предложена 
продажба на Административна сграда, намираща се в УПИ X-125 в кв. 26 по плана на с. 
Помен. С постъпилите средства Кметът на Общината ни предлага да се промени 
инвестиционната програма на общината, като се добавят следните обекти: 

- „Закупуване на лекотоварен автомобил за Домашен социален патронаж» на 
стойност 5 286 лв. 

- «Изграждане на фитнес площадка в УПИ ХII 1565 в квартал 55 по 
регулационния план на гр.Две могили» на стойност 14 114 лв. 
Общата сума, с която ще бъде намален резерва е  19 400 лв. 
 В хода на изпълнение на инвестиционната програма, с оглед оптималното 
изразходване на целевите средства от субсидия, ще бъде намалена стойността на някои 
обекти. С освободените средства ще бъдат закупени 2 броя косачки. Промените са 
следните: 

- Намалява се стойността на обект „Ремонт и укрепване на крила на пътен мост по 
път RSE 2081 при с. Помен, Община Две могили” със 730 лв.  

- Увеличава се стойността на обект „Основен ремонт и благоустрояване на  площад 
пред "Културен дом” село Кацелово” със 163 лв.  

- Намалява се стойността на обект „Закупуване на пелетен котел с горелка за ДГ 
"Първи юни" с. Баниска” с 651 лв. 
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- Намалява се стойността на обект „Закупуване на дискова брана” с 1 000 лв. 
- Намалява се стойността на обект „Закупуване на мулчер” с 282 лв. 
- Добавя се нов обект „Закупуване на моторни косачки 2 бр.” на стойност 2 500 лв. 
Разисквания по десета точка нямаше. 
 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
284/19.08.2019 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 30.08.2019 година  
 

Относно: Промени по бюджета на Община Две могили към 01.09.2019 г. и 

актуализация на плана за капиталовите разходи за 2019 година. 

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

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ” 

1. Айдън Сабриев Карамехмедов +   
2. Байчо Петров Георгиев   + 
3. Велко Иванов Иванов   + 
4. Галя Миткова Додева +   
5. Георги Валентинов Георгиев     
6. Димитър Петров Димитров +   
7. Ивайло Пенев Иванов  +   

8. Мехмед Руждиев Мехмедов  +   
9. Мехмед Селманов Чолаков +   
10. Николай Христов Христов   + 
11. Румен Манолов Марков   + 
12. Стоян Георгиев Гецов +   

13. Светлана Йорданова Цветанова +   
14. Светлозар Милчев Донев +   

15. Севгюл Садулова Юмерова +   
16. Стефан Димитров Стефанов +   
17. Христина Димитрова Ефтимова +   

 Общо: 12 0 4 
 

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

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

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

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

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

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

местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и 

отчитане на бюджета на Община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. 

№ 284 от 19.08.2019 г. след проведено поименно гласуване с 12 (дванадесет) гласа 

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

РЕШЕНИЕ 
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№ 1072 
 

1. Променя бюджета на община Две могили към 01.09.2019 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 
2019 г., съгласно Приложение 2. 

3. Общинският съвет упълномощава Кмета на Община Две могили да предприеме 
необходимите действия за актуализиране плана на капиталовите разходи към 01.09.2019 г.  

 

Единадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 285/19.08.2019 г., относно: 
Информация за извършените промени по бюджета на Община Две могили по реда на чл. 
125, ал. 1 и чл.112, ал. 5 от Закона за публичните финанси и чл. 40, ал. 1 от Наредба № 6 за 
условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за 
следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на 
Община Две могили, област Русе за второто тримесечие на 2019 година. 

По нея докладва:  

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

На основание чл. 125, ал. 1 и ал. 4 и чл. 112, ал. 5 от Закона за публичните финанси 
и чл. 40, ал. 4 от Наредбата № 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, Кметът на Общината ни 
уведомява за извършените промени по бюджета на Община Две могили за второто 
тримесечие на 2019 г. 

През месец април промените са следните: 
1. Постъпила докладна записка от Кметство с. Могилино за увеличение на § 1015 в 

дейност „Други дейности по културата“ с 42 лв.и намаление на същия параграф в 
дейност „Озеленяване“. 

2. Постъпила докладна записка от Център за подкрепа на личностното развитие гр. 
Две могили за увеличение по § 10-62 с 200 лв. и намаление на § 10-20  със същата 
сума. 

3. Постъпила е докладна записка от Център за обществена подкрепа гр. Две могили за 
изменение на разходната част с увеличение на § 05-80 със 100 лв. и § 19-81 с 5 лв. и 
намаление § 05-51 със 102 лв. и § 19-01 с 3 лв. 

4. Постъпило е докладна записка от ЦНСТПЛУИ гр. Две могили за изменение на 
разходната част с увеличение на § 02-02 с 325 лв. и намаление § 01-01 със същата 
сума. 

5. Постъпила докладна записка от ПГСС „К. А. Тимирязев гр. Две могили за 
увеличаване на § 02-08 и намаляване на § 01-01 с 930 лв. в дейност 
„Професионални гимназии и паралелки“ и увеличаване на § 10-15 и намаляване на 
§ 10-16 с 50 лв. в дейност „Здравни кабинети“. 

6. Постъпило дарение от 1800 лв., които ще бъдат изразходени за награден 
фонд конно състезание. 
През месец май промените са следните: 

1. Постъпила докладна записка от Кметство с. Баниска за промени в  
2. разходната част на дейност „Чистота” – увеличение на § 10-30 с 800 лв. и 

намаление на § 10-15 с 400 лв. и § 10-20 с 400 лв. 
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3. Постъпила докладна записка от Кметство с. Острица за промени в  
4. разходната част на дейност „Читалища” – увеличение на § 45-00 с 250 лв. в 

дофинансиране. 
5. Постъпила докладна записка от СУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Две могили за 

промени в разходната част – увеличение на § 52-03 с 7002 лв. и намаление на § 01-
01 със същата сума. 

6. Постъпила е докладна записка от ДГ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Двемогили за  
промени в разходната част на бюджета – увеличение на § 10-15 с 590 лв. 

7. Постъпило е докладна записка от ЦНСТПЛУИ гр. Две могили за изменение на 
разходната част с увеличение на § 10-62 с 13 лв. и намаление § 01-01 със същата 
сума. 

8. Постъпила докладна записка от ПГСС „К.А.Тимирязев” гр. Две могили за  
9. увеличение на приходната част с 2103 лв. по § 24-04. Изменението на разходната 

част е както следва – увеличение на § 01-01 с 983 лв., § 02-02 с 200 лв., § 02-08 със 
730 лв., § 05-51 с 95 лв., § 05-52 с 30 лв., § 05-60 с 40 лв. и § 05-80 с 25 лв.  
Първостепенния разпоредител Община Две могили – Местни дейности – 

увеличение в приходната част на § 24-04 с 2000 лв. и § 36-19 с 590 лв. Постъпило е  
дарение по § 45-01 1000 лв., които ще бъдат изразходени за награден фонд конно 
състезание. 

В дейност „Други дейности по културата“ се увеличават § 01-01 с 442 лв., § 01-02 с 
66 лв., § 02-02 с 830 лв., § 05-51 със 119 лв., § 05-60 с 56 лв., § 05-80 с 30 лв., § 10-16 с 600 
лв., § 10-51 с 50 лв., § 10-52 със 72 лв. и § 19-01 с 41 лв. и намаление в § 10-15 с 2556 лв. В 
дейност „Спортни бази за спорт за всички“   увеличение на § 02-02 със 165 лв., § 05-51 с 
12 лв., § 05-60 със 7 лв., § 05-80 с 4 лв. и  § 10-98 с 3900 лв., а намалението е по § 10-15 с 
1088 лв. 

През месец юни промените са следните: 
1. Постъпила докладна записка от Кметство с. Баниска за промени в разходната 
2. част в дейност „Спортни бази за масова физкултура” увеличение на § 02-02 с 16 лв. 

и намаление на § 10-15 със същата сума. 
3.  Постъпила докладна записка от Кметство с. Помен за промени в разходната  
4. част на дейност „Чистота” – увеличение на § 10-20 със 72 лв. и § 19-01 с 13 лв. 

Намалението е на § 10-15 с 85 лв. 
5. Постъпила докладна записка от ДГ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Две могили 
6. за промени в разходната част в държавна дейност „Детски градини” увеличение § 

02-05 с 5810 лв. и намаление на § 10-13 със същата сума.  
7. Постъпила докладна записка от ДГ „Първи юни“ гр. Баниска за промени в 
8. разходната част в местната дейност „Детски градини” увеличение § 10-15 с 6000 лв. 

и намаление на § 10-11 с 5000 лв., § 10-16 с 840 лв. и § 10-51 с 160 лв.  
9. Постъпила е докладна от ОП „Обществено хранене“ гр. Две могили за  
10. промени в разходната част в дейност „Домашен социален патронаж“ за увеличение 

на § 10-30 с 600 лв., § 10-62 с 440 лв. и § 19-01 със 70 лв., а намалението е по § 10-
11 с 2110 лв. В дейност „Други дейности по културата“ увеличение на § 10-15 с 33 
лв. В дейност „Други дейности по туризма“ увеличаваме § 02-02 със 160 лв. и § 10-
62 с 10 лв. 

11. Постъпило е докладна записка от Защитено жилище с. Могилино за изменение  
12. на разходната част с увеличение на § 02-08 със 141 лв. и намаление § 01-01 със 

същата сума. 
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13. Постъпила докладна записка от ПГСС „К.А.Тимирязев” гр. Две могили за 
14. промени в разходната част, както следва -  увеличение на § 10-15 с 2000 лв. и 

намаление на § 10-20 със същата сума. 
15. Първостепенния разпоредител Община Две могили 

Получени са 224 лв. застрахователно обезщетение. 
Държавни дейности 
В дейност „Други дейности по вътрешната сигурност” увеличение на § 19-81 със 

106 лв. и намаление на § 10-51 със същата сума. В дейност „Детска ясла“ увеличение на § 
02-08 със 112 лв. и намаление на § 01-01 със същата сума. 

Местни дейности 
В дейност „Общинска администрация” увеличение на § 10-15 с 219 лв., § 10-52 с 99 

лв., § 10-92 с 16172 лв. и намаление на § 19-81 с 99 лв. В дейност „Други дейности по 
жилищно строителство, благоустрояване и регионално развитие” увеличение на § 10-30 с 
83 лв. и намаление на § 10-62 със същата сума. В дейност „Чистота” увеличение на § 02-02 
с 560 лв. и намаление на § 10-15 със същата сума.  В дейност „Спортни бази за спорт за 
всички” увеличаваме § 02-02 с 200 лв. и  намаляваме § 10-16 със същата сума. В дейност 
„Обредни домове” се увеличават § 19-81 с 33 лв. и се намалява § 01-01 със същата сума. В 
дейност „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата” 
увеличаваме § 02-02 с 534 лв., § 05-51 с 33 лв., § 05-60 с 19 лв., § 05-80 с 11 лв. и 
намаляваме § 10-20 с 597 лв. В дейност „Разходи за лихви” увеличаваме § 22-24 и 
намаляваме § 29-91 с 3 лв. Намаляваме резерва с 16167 лв. 

Комисията по „Бюджет и финанси” разгледа на свое заседание предложената ни 
информация и излезе със становище тя да бъде приета. 

Разисквания по единадесета точка нямаше. 
 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
285/19.08.2019 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 30.08.2019 година  
 

Относно: Информация за извършените промени по бюджета на Община Две 

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

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

местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и 

отчитане на бюджета на Община Две могили, област Русе за второто тримесечие на 

2019 година. 

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

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ” 

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

6. Димитър Петров Димитров +   
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7. Ивайло Пенев Иванов  +   
8. Мехмед Руждиев Мехмедов  +   

9. Мехмед Селманов Чолаков +   
10. Николай Христов Христов +   
11. Румен Манолов Марков +   

12. Стоян Георгиев Гецов +   
13. Светлана Йорданова Цветанова +   

14. Светлозар Милчев Донев +   
15. Севгюл Садулова Юмерова +   
16. Стефан Димитров Стефанов +   

17. Христина Димитрова Ефтимова +   
 Общо: 16   

 

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

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

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

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация, чл. 125, ал. 4 от Закона за публичните финанси, чл. 40, 

ал. 4 от Наредба № 6 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за 

местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и 

отчитане на бюджета на Община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. 

№ 285 от 19.08.2019 г. след проведено поименно гласуване с 16 (шестнадесет) гласа 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 1073 
 

1. Приема за сведение Информация за извършените промени по бюджета на 
Община Две могили по реда на чл. 125, ал. 1 от Закона за публичните финанси за второто 
тримесечие на 2019 година. 

 

Дванадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 286/20.08.2019 г., относно: 
Утвърждаване на щатни бройки, маломерни и слети паралелки в сектор „Образование” за 
учебната 2019/2020 година на територията на Община Две могили. 

По нея докладва:  

1. Христина Ефтимова – член на Комисията по „Образование, култура 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”: 

В Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и 
училищно образование /Наредбата/, приета с Постановление № 219 на МС от 5 октомври 
2017 год. са определени условията и реда за определяне на броя на паралелките и групите 
и на броя на учениците и на децата в тях. 

Съгласно чл. 53 от Наредбата, броят на децата в групите в детските градини и на 
учениците в паралелките в училищата се определя с нормативи за минимален и 
максимален брой съгласно приложение № 7 към нея. 

Разпоредбата на чл. 68, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Наредбата допуска изключения за 
минималния брой на учениците в неспециализирани и специализирани училища в 
паралелка от I до ХII клас, когато броят на учениците е не по-малко от 10 и при 
формиране на паралелки с не по-малко от 10 ученици от два клас, като тези изключения се 
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допускат с разрешение на финансиращия орган, ако са осигурени допълнителни средства 
за обезпечаване на учебния процес извън определените по стандарти за съответната 
дейност, при определени условия.  

Разрешението на финансиращия орган се издава по мотивирано искане на 
директора на училището, към което се прилага становище на началника на съответното 
регионално управление на образованието.Паралелка с по-малко от 10 ученици в 
неспециализирани и спортни училища може да се формира в особени случаи след 
разрешение на началника на РУО, ако са осигурени допълнителни средства за 
обезпечаване на учебния процес извън определените по стандарти за съответната дейност, 
изчислени по реда и при спазване на изискванията на наредбата. Разрешението се издава 
по мотивирано искане на съответния първостепенен разпоредител с бюджет, като към 
искането следва да се приложи решение на общинския съвет.  

Минималният размер на допълнителните средства се определя, в зависимост от 
общия брой на учениците, като разликата между норматива за минимален брой съгласно 
Приложение № 7 към чл. 53 от Наредбата и действителния брой на учениците в 
паралелките се умножи със съответен процент от размера на единния разходен стандарт за 
съответната бюджетна година, спазвайки разпоредбите на  чл. 68, ал. 4 и ал.6 от Наредбата 
при стандарт за ученик – 1 720,55 лв. за Община Две могили, определен с Решение № 
667/01.11.17 г. на МС за изм. и доп. на Решение № 286 на МС от 2017 г. за приемане на 
стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели 
през 2018 г., както следва: 

1. не по-малко от 40 на сто от размера на стандарта за ученик, когато общият брой на 
учениците в паралелките в I – VII клас на неспециализираните училища е до 40 ученици; 

2. не по-малко от 20 на сто от размера на стандарта за ученик, когато общият брой на 
учениците в паралелките в I – VII клас на неспециализираните училища и на училищата 
по културата и по изкуствата е от 41 до 80 ученици;  

3. не по-малко от 20 на сто от размера на стандарта за ученик, когато общият брой на 
учениците в паралелките в VIII – ХII клас на неспециализираните и специализираните 
училища с изключение на спортните училища е до 80 ученици. 

Минималният размер на допълнителните средства в случаите при слетите паралелки 
се определя, като разликата между норматива за минимален брой съгласно приложение № 
7 и действителния брой на учениците в паралелка се умножи със: 

1. не по-малко от 60 на сто от размера на стандарта за ученик, когато общият брой на 
учениците в паралелките в I – VII клас на неспециализираните училища и във всички 
класове на специалните училища е до 40 ученици; 

2. не по-малко от 40 на сто от размера на стандарта за ученик, когато общият брой на 
учениците в паралелките в I – VII клас на неспециализираните училища и във всички 
класове на специалните училища е от 41 до 80 ученици; 

Когато общият брой на учениците надвишава определените по-горе граници, 
решението за размера на допълнителните средства се взема от финансиращия орган. 

В Община Две могили са постъпили мотивирани искания за непълни и слети 
паралелки за учебната  2019/2020 година , придружени с положително становище на 
началника на РУО Русе от следните училища: СУ „Св. Св. Кирил и Методий”- гр. Две 
могили, ПГСС „К.А. Тимирязев” гр. Две могили и ОУ „Христо Ботев” с. Баниска. 

Предвид демографските и социални проблеми в посочените селища и училища, и 
предложения на директорите на съответните учебни заведения, както и положителните 
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становища на РУО – Русе смятаме, че аргументите за функционирането на паралелки под 
определения минимум и слети паралелки са основателни.  

Комисията по „Образование, култура вероизповедания, символика, младежта, 
спорта и туризма” разгледа на свое заседание настоящата докладна записка и излезе със 
становище предложеният ни проект на решение в нея да бъде приет. 

Разисквания по дванадесета точка нямаше. 
 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
286/20.08.2019 г. е явно, моля гласувайте. 

 

По дванадесета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 17, 

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

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

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация и съгласно чл. 54, чл. 57 и чл. 

57а, чл. 58, ал 2, чл. 63, чл. 66, чл. 68, ал. 1, т. 1 и т. 2, чл. 69, ал. 1 и ал. 2  от Наредбата 

за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното 

образование, приета с ПМС № 219 от 05.10.2017 г. и Докладна записка с вх. № 286 от 

20.08.2019 г. след проведено явно гласуване с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 1074 
 

1. Дава разрешение за формиране и функциониране на следните групи деца в 
детските градини на територията на община Две могили:  

1.1. Формиране и функциониране на Втора възрастова група с 25 деца (над 
норматива с 2 бр. за максимален брой) в ДГ „Св. Св. Кирил и Методий” - гр. Две могили.  

1.2. Формиране и функциониране на Трета възрастова група с 26 деца (над 
норматива с 3бр. за максимален брой) в ДГ „Св. Св. Кирил и Методий” - гр. Две могили. 

1.3. Формиране и функциониране на Четвърта възрастова група с 25 деца ( над 
норматива с 2 бр. за максимален брой) ДГ „Св. Св. Кирил и Методий” - гр. Две могили. 

1.4. Формиране и функциониране на две Разновъзрастови групи – една група в ДГ 
„Св. Св. Кирил и Методий” и една във филиал „Олга Жекова” с. Кацелово. 

1.5. Формиране и функциониране на разновъзрастова група с 24 деца (над 
норматива с 2 бр. за максимален брой) във филиал „Детелина” с. Бъзовец към ДГ „Първи 
юни” с. Баниска. 

2. Разрешава функциониране на слети паралелки и брой ученици под установения 
минимум в ОУ „Христо Ботев” - с. Баниска, както следва:  

№ Паралелка 
Норма за пълняемост 

на паралелката 
Реален брой 

1. І - IVклас (слята/маломерна) 16 - 22 
8 ученика (3 ученика I 

клас и 5 ученика IV клас) 
2. II клас (маломерна) 16 - 22 10 ученика 

2. ІІI клас (маломерна) 16 -22 9 ученика 

3. V клас (маломерна) 18 - 26 7 ученика 

4. VІ клас (маломерна) 18 - 26 6 ученика 



 30

 VII клас ( маломерна ) 18 - 26 10 ученика 

3. Разрешава формиране и функциониране на паралелка с Хуманитарен профил (IX 
клас) с брой ученици под установения минимум в СУ „Св. Св. Кирил и Методий”– гр. Две 
могили както следва:  

№ Паралелка Брой ученици 

1. IX клас 14 ученика 

СУ „Св. Св. Кирил и Методий”– гр. Две могили да осигури от бюджета си 
необходимото дофинансиране за обезпечаване на учебно-възпитателния процес извън 
определените по единните разходни стандарти за съответната дейност. 

4. Разрешава формиране и функциониране на паралелки с брой ученици под 
установения минимум в ПГСС „К.А. Тимирязев” както следва: 

№ Паралелка 
Норма за пълняемост 

на паралелката 
Реален брой 

1. X а клас (маломерна) 18 

17  
(8 ученика специалност 
«Селски туризъм» и 9 
ученика специалност 
«Растителна защита и 

агрохимия») 

2. X б клас (маломерна) 18 17 ученика 

3. XII клас (маломерна) 13 11 ученика 

 5. На основание чл. 122, ал. 2 от Закона за публичните финанси утвърждава 
дофинансирането на непълни и слети паралелки, в съответствие с изискването за 
минимален брой ученици в паралелките по Наредба за финансиране на институциите в 
системата на предучилищното и училищно образование, за учебната 2019/2020 година за 
периода 15 септември – 31 декември 2019 г. както следва: 

5.1. ОУ „Христо Ботев” с. Баниска – 1 605.84 лв.  
6. На основание чл. 122, ал. 2 от Закона за публичните финанси утвърждава 

дофинансирането на всички непълни паралелки с по-малко от 10 ученици за учебната 
2019/2020 година за периода 15 септември – 31 декември 2018 г. както следва: 

6.1. ОУ „Христо Ботев” с. Баниска – 2810,08 лв.  
ОБЩА СУМА ЗА ДОФИНАНСИРАНЕ: 4 415.92 лева. 

7. Възлага на Кмета на Община Две могили да подготви мотивирано искане до 
Началника на РУО – Русе, съгласно чл. 69, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за финансиране на 
институциите в предучилищното и училищното образование с разрешение за формиране 
на самостоятелни паралелки: 

7.1. ОУ „Христо Ботев” – с. Баниска:  
I – IV клас (слята/маломерна) – 8 ученика 
III клас – 9 ученика  
V клас – 7 ученика  
VI клас – 6 ученика 
 

 Тринадесета точка от дневния ред: 
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Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 287/20.08.2019 г., относно: 
Предложение за включване на СУ „Св. Св. Кирил и Методий” - гр. Две могили в Списъка 
на средищните училища в Република България през учебната 2019/2020 година. 

По нея докладва:  

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

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”: 

 Една от основните задачи в образователната политика е осигуряването на нормален 
и равен достъп до образование на учениците в задължителна училищна възраст. СУ „Св. 
Св. Кирил и Методий” - гр. Две могили бе включено в Списъка на средищните училища за 
учебната 2018/2019 година. Съгласно чл. 3, ал. 1 от Постановление на Министерски съвет 
(ПМС) №128/29.06.2017 г. за определяне на критерии за включване в Списъка на 
средищните детски градини и училища, същият се актуализира ежегодно по мотивирано 
предложение на кмета на общината, след решение на общинския съвет. 
 В Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) е регламентирано, 
че средищно училище е държавно или общинско училище – начално, основно, обединено 
или средно, в което се обучават учениците от населени места на територията на общината 
или на съседни общини, в които няма училище. 
 Съгласно Постановление на Министерски съвет (ПМС) №128/29.06.2017 г. за 
определяне на критерии за включване в Списъка на средищните детски градини и 
училища за средищно училище по смисъла на чл. 53, ал. 2 от ЗПУО се определя държавно 
или общинско училище – начално, основно, обединено или средно, в което се обучават 
най-малко 10 ученици в задължителна училищна възраст от други населени места, в които 
няма училище и за които това е училището, осъществяващо обучение в съответния клас и 
намиращо се на най-малко разстояние, измерено по асфалтирана пътна мрежа. 

По прогнозни данни през учебната 2019/2020 година в СУ „Св. св. Кирил и 
Методий”– гр. Две могили ще се обучават 126 ученици в задължителна училищна възраст 
от други населени места, в които няма училище и за които това е училището, 
осъществяващо обучение в съответния клас и намиращо се на най-малко разстояние, 
измерено по асфалтирана пътна мрежа, а именно: 

� 27 ученика от с. Кацелово, намиращо се на разстояние 24, 09 км.; 
� 10 ученика от с. Каран Върбовка, намиращо се на разстояние от 19, 46 км.; 
� 10 ученика от с. Острица, намиращо се на разстояние от 13, 19 км.; 
� 9 ученика от с. Чилнов, намиращо се на разстояние от 13, 83 км.; 
� 47 ученика от с. Бъзовец, намиращо се на разстояние от 12, 13 км.; 
� 21 ученика от с. Батишница, намиращо се на разстояние от 7 км; 
� 2 ученика от с. Широково, намиращо се на разстояние от 10 км. 

Комисията по „Образование, култура вероизповедания, символика, младежта, 
спорта и туризма” разгледа на свое заседание предложения ни проект на решение и излезе 
със становище той да бъде приет. 

Разисквания по тринадесета точка нямаше. 
 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
287/20.08.2019 г. е явно, моля гласувайте. 

 

По тринадесета точка от дневния ред, Общинският съвет, на основание чл. 17, 

ал. 1, т. 3, чл. 21, ал. 1, т. 23, ал. 2 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 53, ал. 2 от Закона за 
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предучилищното и училищното образование, чл. 3, ал. 1 от Постановление на 

Министерски съвет № 128/29.06.2017 г. за определяне на критерии за включване в 

Списъка на средищните детски градини (обн., ДВ, бр.53 от 04.07.2017 г.) и чл. 3, ал. 2, 

т. 24 от Правилник № 1 за организацията и дейността на общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с 

вх. № 287 от 20.08.2019 г. след проведено явно гласуване с 16 (шестнадесет) гласа 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 1075 
 

1. Предлага на Министерството на образованието и науката при актуализиране на 
Списъка на средищните училища за учебната 2019/2020 г., в него да бъде включено и СУ 
„Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Две могили. 

2. Възлага на Кмета на общината в изпълнение на т. 1 от настоящото решение да 
внесе мотивирано предложение до Министерство на образованието и науката за 
включване на СУ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Две могили в актуализирания Списък 
на средищните училища за учебната 2019/2020 г. 

 

 Четиринадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 288/20.08.2019 г., относно: 
Предложение за включване на ОУ „Христо Ботев” – с. Баниска в Списъка на средищните 
училища в Република България през учебната 2019/2020 година. 

По нея докладва:  

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

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”: 

Настоящата докладна записка е идентична с предходната. По прогнозни данни през 
учебната 2019/2020 година в ОУ „Христо Ботев” – с. Баниска ще се обучават 55 ученици, 
като 9 от тях пътуват от други населени места, в които няма училище, а именно: 

� 2 ученици от с. Могилино, намиращо се на разстояние от 6, 31 км. от с. 
Баниска; 

� 7 ученици от с. Помен, намиращо се на разстояние от 8, 27 км. от с. Баниска. 
Видно е, че един ученик не достига  за изпълнението на ПМС за определяне на 

минималния брой ученици, но по отношение на отдалечеността училището отговаря на 
критериите за защитено и средищно училище. Най-близкото училище е в гр. Борово, 
което е на 20 км. разстояние от с. Могилино и на 22 км. от с. Помен. Като основен мотив 
училището да бъде включено в списъците средищните училища е децата да не пътуват на 
повече от 20 км., но и финансирането по ПМС №128 е от висока важност за да продължи 
съществуването му.  

Комисията по „Образование, култура вероизповедания, символика, младежта, 
спорта и туризма” разгледа на свое заседание предложения ни проект на решение и излезе 
със становище той да бъде приет. 

Разисквания по четиринадесета точка нямаше. 
 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
288/20.08.2019 г. е явно, моля гласувайте. 

 

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

17, ал. 1, т. 3, чл. 21, ал. 1, т. 23, ал. 2 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното 
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самоуправление и местната администрация, чл. 53, ал. 2 от Закона за 

предучилищното и училищното образование, чл. 3, ал. 1 от Постановление на 

Министерски съвет № 128/29.06.2017 г. за определяне на критерии за включване в 

Списъка на средищните детски градини (обн., ДВ, бр.53 от 04.07.2017 г.) и чл. 3, ал. 2, 

т. 24 от Правилник № 1 за организацията и дейността на общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с 

вх. № 288 от 20.08.2019 г. след проведено явно гласуване с 16 (шестнадесет) гласа 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 1076 
 

1. Предлага на Министерството на образованието и науката при актуализиране на 
Списъка на средищните училища за учебната 2019/2020 г., в него да бъде включено и ОУ 
„Христо Ботев” – с. Баниска. 

2. Възлага на Кмета на общината в изпълнение на т. 1 от настоящото решение да 
внесе мотивирано предложение до Министерство на образованието и науката за 
включване на ОУ „Христо Ботев” – с. Баниска в актуализирания Списък на средищните 
училища за учебната 2019/2020 г. 

 

 Петнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 289/20.08.2019 г., относно: 
Предложение за включване на ДГ „Св. Св. Кирил и Методий” - гр. Две могили в Списъка 
на средищните детски градини в Република България през учебната 2019/2020 година. 

По нея докладва:  

1. Стоян Гецов – член на Комисията по „Образование, култура вероизповедания, 

символика, младежта, спорта и туризма”: 

Една от основните задачи в образователната политика е осигуряването на нормален 
и равен достъп до образование на учениците в задължителна предучилищна възраст. В 
тази връзка имаме предложение ДГ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Две могили да бъде 
включена в списъка на средищните детски градини за учебната 2019/2020 г. 

В Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) е регламентирано, 
че средищна детска градина е общинска детска градина, която се намира в най-близкото 
населено място на територията на общината или на съседна община, където се отглеждат, 
възпитават, социализират и обучават децата в задължителна предучилищна възраст от 
населените места, в които няма детска градина или училище, което организира 
задължително предучилищно образование. Съгласно Постановление на Министерски 
съвет (ПМС) №128/29.06.2017 г. за средищна детска градина по смисъла на чл. 53, ал. 1 от 
ЗПУО се определя общинска детска градина или част от нея в друго населено място, в 
която се обучават най-малко 4 деца в задължителна предучилищна възраст от други 
населени места, в които няма детска градина или училище, което да организира 
задължително предучилищно образование, и която за тези деца е на най-малко разстояние, 
измерено по асфалтирана пътна мрежа.  

По прогнозни данни, предоставени от директора на ДГ „Св. Св. Кирил и Методий” – 
гр. Две могили, през учебната 2019/2020 г. броят на децата в задължителна предучилищна 
възраст в детската градина ще бъде 68. Броят на пътуващите 5 и 6 – годишни деца от 
населените места е 4: 

- от с. Батишница, намиращо се на 9 км. от гр. Две могили – 2 деца; 
- от с. Екзарх Йосиф, намиращо се на 13,8 км. от гр. Две могили – 1 дете; 
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- от с. Пепелина, намиращо се на 6,9 км. от гр. Две могили – 1 дете; 
Видно е, че ДГ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Две могили отговаря на критериите 

за средищна детска градина, залегнали в чл. 1 от Постановление №128 от 29.06.2017 
година на Министерски съвет за определяне на критерии за включване в Списъка на 
средищните детски градини и училища. 

Комисията по „Образование, култура вероизповедания, символика, младежта, 
спорта и туризма” разгледа на свое заседание предложения ни проект на решение и излезе 
със становище той да бъде приет. 

Разисквания по петнадесета точка нямаше. 
 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
289/20.08.2019 г. е явно, моля гласувайте. 

 

По петнадесета точка от дневния ред, Общинският съвет, на основание чл. 17, 

ал. 1, т. 3, чл. 21, ал. 1, т. 23, ал. 2 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 53, ал. 1 от Закона за 

предучилищното и училищното образование, чл. 3, ал. 1 от Постановление на 

Министерски съвет № 128/29.06.2017 г. и чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за 

организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, и Докладна записка с вх. № 289 

от 20.08.2019 г. след проведено явно гласуване с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 1077 
 

1. Предлага на Министерството на образованието и науката при актуализиране на 
Списъка със средищните детски градини и училища за учебната 2019/2020 г., в него да 
бъде включена Детска градина „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Две могили. 

2. Възлага на Кмета на общината в изпълнение на т. 1 от настоящото решение да 
внесе мотивирано предложение до Министерство на образованието и науката за 
включване на Детска градина „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Две могили в 
актуализирания Списък на средищните детски градини за учебната 2019/2020 г. 
 

 Шестнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 290/20.08.2019 г., относно: 
Предложение за включване на ОУ „Христо Ботев” – с. Баниска в Списъка на защитените 
училища в Република България през учебната 2019/2020 година. 

По нея докладва:  

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

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”: 

 ОУ „Христо Ботев” – с. Баниска бе включено в Списъка на защитените училища за 
учебната 2018/2019 година. Съгласно чл. 5, ал. 1 от Постановление на Министерски съвет 
(ПМС) №121/23.06.2017 г. за определяне на критерии за включване в Списъка на 
защитените детски градини и училища, същия се актуализира ежегодно по мотивирано 
предложение на кмета на общината след решение на общинския съвет. 
 В Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) е регламентирано, 
че защитено училище е държавно или общинско училище – начално, основно, обединено 
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или средно, в което се обучават учениците от населени места на територията на общината 
или на съседни общини, в които няма училище. 

 Съгласно Постановление на Министерски съвет (ПМС) № 121/23.06.2017 г. за 
определяне на критерии за включване в Списъка на защитените детски градини и училища 
за защитено училище по смисъла на чл. 53, ал. 2 от ЗПУО се определя държавно или 
общинско училище – начално, основно, обединено или средно, в което се обучават най-
малко 10 ученици в задължителна училищна възраст от други населени места, в които 
няма училище, и за които това е училището, осъществяващо обучение в съответния клас и 
намиращо се на най-малко разстояние, измерено по асфалтирана пътна мрежа. 

По прогнозни данни през учебната 2019/2020 година в ОУ „Христо Ботев” – с. 
Баниска ще се обучават 55 ученици, като 9 от тях пътуват от други населени места, в 
които няма училище, а именно: 

� 2 ученици от с. Могилино, намиращо се на разстояние от 6, 31 км. от с. 
Баниска; 

� 7 ученици от с. Помен, намиращо се на разстояние от 8, 27 км. от с. Баниска. 
Видно е, че един ученик не достига  за изпълнението на ПМС за определяне на 

минималния брой ученици, но по отношение на отдалечеността училището отговаря на 
критериите за защитено училище. Най-близкото училище е в гр. Борово, което е на 20 км. 
разстояние от с. Могилино и на 22 км. от с. Помен. Като основен мотив училището да 
бъде включено в списъците защитените училища е децата да не пътуват на повече от 20 
км., но и финансирането по ПМС № 121 е от висока важност за да продължи 
съществуването му.  

Комисията по „Образование, култура вероизповедания, символика, младежта, 
спорта и туризма” разгледа на свое заседание предложения ни проект на решение и излезе 
със становище той да бъде приет. 

Разисквания по шестнадесета точка нямаше. 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
290/20.08.2019 г. е явно, моля гласувайте. 

 

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

17, ал. 1, т. 3, чл. 21, ал. 1, т. 23, ал. 2 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 53, ал. 2 от Закона за 

предучилищното и училищното образование, чл. 5, ал. 1 от ПМС № 121/23.06.2017 г. 

за определяне на критерии за включване в Списъка на защитените детски градини и 

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

общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация и Докладна записка с вх. № 290 от 20.08.2019 г. след проведено явно 

гласуване с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 1078 
 

1. Предлага на Министерството на образованието и науката при актуализиране на 
Списъка на защитените училища за учебната 2019/2020 г., в него да бъде включено и ОУ 
„Христо Ботев” – с. Баниска. 

2. Възлага на Кмета на общината в изпълнение на т. 1 от настоящото решение да 
внесе мотивирано предложение до Министерство на образованието и науката за 
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включване на ОУ „Христо Ботев” – с. Баниска в актуализирания Списък на защитените 
училища за учебната 2019/2020 г. 
 

 Седемнадесета точка от дневния ред: 

 Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 291/20.08.2019 г., относно: 
Предложение за включване на ДГ „Първи юни” – с. Баниска, община Две могили, област 
Русе в Списъка със защитените детски градини в Република България за учебната 
2019/2020 г. 

По нея докладва:  

1. Христина Ефтимова – член на Комисията по „Образование, култура 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”: 

С решение № 786 на Общински съвет бе взето решение да бъде предложено на 
Министерството на образованието и науката ДГ „Първи юни” – с. Баниска да бъде 
включена в Списъка на защитените детски градини и училища за учебната 2018/2019 
година. След взетото решение и направеното мотивирано предложение от Кмета на 
Община Две могили, в Списъка на защитените детски градини и училища за 2018/2019 
година беше включен само Филиал „Детелина” с. Бъзовец. В тази връзка имаме 
предложение ДГ „Първи юни” – с. Баниска да бъде включена в Списъка със защитените 
детски градини и училища за учебната 2019/2020 г.  

В Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) е регламентирано, 
че защитена детска градина е градина, закриването на която би довело до нарушаване 
достъпа до образование на децата в задължителна предучилищна възраст. Съгласно 
Постановление на Министерски съвет (ПМС) №121/23.06.2017 г. за защитена детска 
градина по смисъла на чл. 54, ал. 1 от ЗПУО се определя детска градина, която ако бъде 
закрита, най-малко 8 деца в задължителна предучилищна възраст ще пътуват на не по-
малко от 14 километра или 5 деца в задължителна предучилищна възраст ще пътуват на не 
по-малко от 20 километра по наличната пътна мрежа до най-близката друга детска 
градина или училище, които организират задължително предучилищно образование. 

По прогнозни данни, предоставени от директора на ДГ „Първи юни” – с. Баниска, 
през учебната 2019/2020 г. броят на децата в задължителна предучилищна възраст ще бъде 
13 (като 2 от децата пътуват от с. Помен). Във филиала на детската градина, който се 
намира в с. Бъзовец за учебната 2019/2020 година, броят на децата в задължителна 
предучилищна възраст ще бъде 14, като 2 от тях пътуват от с. Чилнов. Най-близката 
детска градина се намира в гр. Борово (на разстояние от 12,9 км. от с. Баниска), но ДГ 
„Славейче” – гр. Борово не разполага с необходимия кадрови ресурс и материална база, 
които да позволят приемането на 27 деца в задължителна предучилищна възраст от ДГ 
„Първи юни” – с. Баниска и филиала й в с. Бъзовец, каквото е изискването на чл. 1, ал. 3 
от ПМС №121/23.06.2017 г. Следващата по близост детска градина е в гр. Две могили (на 
разстояние от 23 км. от с. Баниска). 

Видно е, че ако детската градина в с. Баниска и нейният филиал в с. Бъзовец бъдат 
закрити, повече от 8 деца в задължителна предучилищна възраст ще пътуват на не по-
малко от 14 км. по наличната пътна мрежа до най-близката друга детска градина, която 
организира задължително предучилищно образование и има капацитет да приеме 
допълнителен брой деца в предучилищна възраст т.е. ДГ „Първи юни” - с. Баниска 
отговаря на критериите за защитена детска градина, залегнали в чл. 1 от Постановление 
№121 от 23.06.2017 година на Министерски съвет. 
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Комисията по „Образование, култура вероизповедания, символика, младежта, 
спорта и туризма” разгледа на свое заседание предложения ни проект на решение и излезе 
със становище той да бъде приет. 

Разисквания по седемнадесета точка нямаше. 
 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
291/20.08.2019 г. е явно, моля гласувайте. 

 

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

17, ал. 1, т. 3, чл. 21, ал. 1, т. 23, ал. 2 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното 

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

предучилищното и училищното образование, чл. 5, ал. 1 от Постановление на 

Министерски съвет № 121/23.06.2017 г. и чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за 

организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с вх. № 291 

от 20.08.2019 г. след проведено явно гласуване с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 1079 
 

1. Предлага на Министерството на образованието и науката при актуализиране на 
Списъка със защитените детски градини за учебната 2019/2020 г., в него да бъде включена 
Детска градина „Първи юни” – село Баниска, община Две могили, област Русе и нейният 
филиал „Детелина” – с. Бъзовец; 

2. Възлага на Кмета на общината в изпълнение на т. 1 от настоящото решение да 
внесе мотивирано предложение до Министерство на образованието и науката за 
включване на Детска градина „Първи юни” – село Баниска и нейният филиал “Детелина” 
с. Бъзовец в актуализирания Списък със защитените детски градини за учебната 2019/2020 
г. 
 

 Осемнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 292/20.08.2019 г., относно: 
Предложение за включване на филиал „Олга Жекова” – с. Кацелово към ДГ „Св. св. 
Кирил и Методий” – гр. Две могили в Списъка със защитените детски градини в 
Република България за учебната 2019/2020 г. 
 По нея докладва:  

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

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”: 

Докладната записка е идентична с предходната. По прогнозни данни, предоставени 
от директора на ДГ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Две могили, през учебната 2019/2020 
г. броят на децата в задължителна предучилищна възраст във филиал „Олга Жекова” с. 
Кацелово ще бъде 9, от тях 3 деца пътуващи от с. Острица и с. Каран Върбовка. Най-
близката детска градина е в гр. Две могили (на разстояние 25 км. от с. Кацелово). 

От горното е видно, че ако филиал „Олга Жекова” – с. Кацелово бъде закрит, повече 
от 8 деца в задължителна предучилищна възраст ще пътуват на не по-малко от 14 км. по 
наличната пътна мрежа до най-близката друга детска градина, която организира 
задължително предучилищно образование и има капацитет да приеме допълнителен брой 
деца в предучилищна възраст т.е. филиала „Олга Жекова” – с. Кацелово отговаря на 
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критериите за защитена детска градина, залегнали в чл. 1 от Постановление № 121 от 
23.06.2017 година на Министерски съвет. 

Комисията по „Образование, култура вероизповедания, символика, младежта, 
спорта и туризма” разгледа на свое заседание предложения ни проект на решение и излезе 
със становище той да бъде приет. 

Разисквания по осемнадесета точка нямаше. 
 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
292/20.08.2019 г. е явно, моля гласувайте. 

 

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

17, ал. 1, т. 3, чл. 21, ал. 1, т. 23, ал. 2 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното 

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

предучилищното и училищното образование, чл. 5, ал. 1 от Постановление на 

Министерски съвет № 121/23.06.2017 г. и чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за 

организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с вх. № 292 

от 20.08.2019 г. след проведено явно гласуване с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 1080 
 

1. Предлага на Министерството на образованието и науката при актуализиране на 
Списъка със защитените детски градини за учебната 2019/2020 г., в него да бъде включен 
филиал „Олга Жекова” с. Кацелово към Детска градина „Св. св. Кирил и Методий” – гр. 
Две могили; 

2. Възлага на Кмета на общината в изпълнение на т. 1 от настоящото решение да 
внесе мотивирано предложение до Министерство на образованието и науката за 
включване на филиал „Олга Жекова” с. Кацелово към Детска градина „Св. св. Кирил и 
Методий” – гр. Две могили в актуализирания Списък със защитените детски градини за 
учебната 2019/2020 г. 
 

 Деветнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 293/20.08.2019 г., относно: 
Годишен отчет за дейността на Кметския наместик на село Широково. 

По нея докладва:  

1. Айдън Карамехмедов – член на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

Комисията по „Териториално устройство и строителство, местно самоуправление и 
нормативна уредба” разгледа на свое заседание представения ни отчет за дейността на 
Кметския наместник на село Широково и излезе със становище той да бъде приет. 

Разисквания по деветнадесета точка нямаше. 
 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
293/20.08.2019 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 
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местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и 

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация, във връзка с Решение № 900 по Протокол № 

46/28.12.2018 г. и Докладна записка с вх. № 293 от 20.08.2019 г. след проведено явно 
гласуване с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържал се”, прие 

 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 1081 
 

1. Приема за сведение Годишен отчет за дейността на Кметския наместик на село 
Широково. 

Приложение: Годишен отчет за дейността на Кметския наместик на село 
Широково. 
 

 Двадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 295/20.08.2019 г., относно: 
Заявка на безлихвен заем от централния бюджет за финансиране на разходи до 
възстановяването им от Държавен фонд “Земеделие” по Договор № 18/07/2/0/00109 от 
09.03.2018г. по подмярка 7.2 за Проект „Реконструкция и рехабилитация на участъци от 
общински пътища: RSE 1082, TGV 1137, RSE 2004 в Община Две могили“. 

По нея докладва:  

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

Община Две могили е бенефициент по Договор № 18/07/2/0/00109 от 09.03.2018г. 
за безвъзмездна финансова помощ по мярка 7, подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020 г. за 
Проект „Реконструкция и рехабилитация на участъци от общински пътища: RSE 1082, 
TGV 1137, RSE 2004 в Община Две могили“, сключен между Община Две могили и 
Държавен фонд „Земеделие” - РА. 

Предстои отчитането на изпълнения проект пред ДФЗ и определянето на 
окончателно одобрените разходи по проекта, които ще бъдат отпуснати от ДФЗ като 
безвъзмездна финансова помощ на общината за осъществения проект.  
 Чл. 1 от Постановление № 215 от 5 октомври 2018 г. за условията и реда за 
отпускане на временни безлихвени заеми от централния бюджет по бюджетите на 
общините за финансиране на разходи за междинни и окончателни плащания по одобрени 
проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и 
тяхното възстановяване дава възможност на общината да получи безлихвен заем от 
централния бюджет, тъй като отговаря на следните условия:  

1. сключила е договор с Държавен фонд „Земеделие“ за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ или административен договор; 

2. сключила е договор с изпълнител за съответния проект; 
3. сключила е допълнително споразумение към договора по т. 1 след провеждане 

на процедура за възлагане на обществена поръчка и/или налагане на финансови корекции; 
4. няма задължения към Държавен фонд „Земеделие“, освен ако е допуснато 

разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, 
който не е влязъл в сила. 
 Заемът се предоставя на общината за извършване на окончателно плащане на 
разходите по изпълнението на съответния проект в размер до разликата между общия 
размер на одобрените за финансово подпомагане разходи, включени в заявките за 
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плащане, и платените по проекта авансово и междинни плащания от Държавен фонд 
„Земеделие“. Общината може да кандидатства за отпускане на заем след проверка на 
междинното или окончателното изпълнение на проекта и одобряване от Държавен фонд 
„Земеделие“ на междинния или окончателния размер на безвъзмездната финансова помощ 
по съответния проект, като подаде заявка до Държавен фонд „Земеделие“, в която се 
посочва размерът на заема, за който кандидатства. Разликата между заявения размер на 
разходите за изпълнението на конкретния проект и одобрените за окончателно плащане от 
Държавен фонд „Земеделие“ се осигурява от общината, както и разликата между пълния 
размер на разходите за изпълнението на конкретния проект и одобрените за окончателно 
плащане от Държавен фонд „Земеделие“ се осигурява от общината. 
 Община Две могили отговаря на посочените условия, поради което е възможно да 
получи безлихвен заем от централния бюджет за разплащане на разходите по проекта. 
 Одобрена сума за финансиране по Договор № 18/07/2/0/00109 от 09.03.2018г., 
съгласно Анекс № I от 08.03.2019г., сключен между Община Две могили и ДФЗ е в размер 
на 4 642 511,54 лв. без ДДС, като под формата на авансово плащане е предоставена на 
общината сумата от 2 320 048,65 лв. Предвид това, максималният размер на безлихвения 
заем, за който община Две могили ще кандидатства е до 2 322 462,89 лв. 
 Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, Общинският съвет приема решения за 
ползване на банкови кредити, за предоставяне на безлихвени заеми, както и решения за 
поемане на общински дълг чрез сключване на договори за заем или емитиране на 
общински ценни книжа и за издаване на общински гаранции при условия и по ред, 
определени със закон. 
 С оглед отчитането на проекта и осигуряване на средства за окончателните 
плащания за изпълнените дейности по проекта, Кметът на Общината ни предлага да 
одобрим поемането на краткосрочен общински дълг в размер до 2 322 462,89 лв., 
формиран от безлихвен заем от централния бюджет за финансиране на разходи до 
възстановяването им от Държавен фонд „Земеделие” по одобрен проект по Договор № 
18/07/2/0/00109 от 09.03.2018г. по подмярка 7.2 за Проект „Реконструкция и 
рехабилитация на участъци от общински пътища: RSE 1082, TGV 1137, RSE 2004 в 
Община Две могили”, сключен между Община Две могили и Държавен фонд „Земеделие” 
- РА. 

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

Разисквания по двадесета точка нямаше. 
 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
295/20.08.2019 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 30.08.2019 година  
 

Относно: Заявка на безлихвен заем от централния бюджет за финансиране на 

разходи до възстановяването им от Държавен фонд “Земеделие” по Договор № 

18/07/2/0/00109 от 09.03.2018г. по подмярка 7.2 за Проект „Реконструкция и 

рехабилитация на участъци от общински пътища: RSE 1082, TGV 1137, RSE 2004 в 

Община Две могили“. 
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№ ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ Г Л А С У В А Л 

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ” 

1. Айдън Сабриев Карамехмедов +   
2. Байчо Петров Георгиев   + 

3. Велко Иванов Иванов +   
4. Галя Миткова Додева +   
5. Георги Валентинов Георгиев     

6. Димитър Петров Димитров +   
7. Ивайло Пенев Иванов  +   

8. Мехмед Руждиев Мехмедов  +   
9. Мехмед Селманов Чолаков +   
10. Николай Христов Христов   + 

11. Румен Манолов Марков +   
12. Стоян Георгиев Гецов +   

13. Светлана Йорданова Цветанова +   
14. Светлозар Милчев Донев +   
15. Севгюл Садулова Юмерова +   
16. Стефан Димитров Стефанов +   
17. Христина Димитрова Ефтимова +   
 Общо: 14  2 

 

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

ал. 1, т. 10 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл. 3, т. 5, чл. 5, ал. 1, т. 5, чл. 13 и чл. 17 от 

Закона за общинския дълг, във връзка с чл. 1 от Постановление № 215 от 5 октомври 

2018 г. за условията и реда за отпускане на временни безлихвени заеми от 

централния бюджет по бюджетите на общините за финансиране на разходи за 

междинни и окончателни плащания по одобрени проекти по Програмата за развитие 

на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и тяхното възстановяване, чл. 3, ал. 2, т. 

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

комисии и взаимодействието му с общинската администрация и във връзка с 

извършване на окончателно плащане на разходите по изпълнението на Договор № 

18/07/2/0/00109 от 09.03.2018г. за безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 за 

Проект „Реконструкция и рехабилитация на участъци от общински пътища: RSE 

1082, TGV 1137, RSE 2004 в Община Две могили”, сключен между община Две 

могили и Държавен фонд “Земеделие” – Разплащателна агенция и Докладна записка 

с вх. № 295 от 20.08.2019 г. след проведено поименно гласуване с 14 (четиринадесет) 

гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 2 (два) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 1082 
 

1. Одобрява предложението на кмета на Община Две могили за поемане на  
краткосрочен общински дълг, формиран от безлихвен заем от централния бюджет с цел  
извършване на окончателно плащане на разходите по изпълнението на Договор № 
18/07/2/0/00109 от 09.03.2018 г. за безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 за 
Проект „Реконструкция и рехабилитация на участъци от общински пътища: RSE 1082, 
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TGV 1137, RSE 2004 в Община Две могили”, сключен между Община Две могили и 
Държавен фонд „Земеделие“ -РА, при следните основни параметри: 

� максимален размер на дълга – до 2 322 462,89 лв. ( два милиона триста двадесет 
и две хиляди четиристотин шестдесет и два лева и осемдесет и девет стотинки); 

� валута на дълга – български лева /BGN/; 
� вид на дълга – безлихвен заем от централния бюджет за финансиране на разходи 

до възстановяването им по одобрения проект № 18/07/2/0/00109 „Реконструкция 
и рехабилитация на участъци от общински пътища: RSE 1082, TGV 1137, RSE 
2004 в Община Две могили“ от Програмата за развитие на селските райони за 
периода 2014-2020г.; 

� начин на обезпечаване - Договор № 18/07/2/0/00109 от 09.03.2018г. за 
безвъзмездна финансова помощ за Проект „Реконструкция и рехабилитация на 
участъци от общински пътища: RSE 1082, TGV 1137, RSE 2004 в Община Две 
могили”, сключен между община Две могили и Държавен фонд “Земеделие” – 
Разплащателна агенция; 

� условия за погасяване: 
- срок за погасяване – с получаване на окончателното плащане по Договор № 

18/07/2/0/00109 от 09.03.2018г. за безвъзмездна финансова помощ по подмярка 
7.2 за Проект „Реконструкция и рехабилитация на участъци от общински 
пътища: RSE 1082, TGV 1137, RSE 2004 в Община Две могили”; 

- погасителен план – еднократна погасителна вноска при получаване на 
окончателното плащане по Договор № 18/07/2/0/00109 от 09.03.2018г. за 
безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 за Проект „Реконструкция и 
рехабилитация на участъци от общински пътища: RSE 1082, TGV 1137, RSE 
2004 в Община Две могили”; 

- източник за погасяване на дълга – получената сума по окончателното плащане 
по Договор № 18/07/2/0/00109 от 09.03.2018г. за безвъзмездна финансова помощ 
по подмярка 7.2 за Проект „Реконструкция и рехабилитация на участъци от 
общински пътища: RSE 1082, TGV 1137, RSE 2004 в Община Две могили”; 

- максимален лихвен процент – 0% /безлихвен заем/; 
- такси, комисионни и други – не се дължат; 
- влияние на дълговото финансиране и на разходите по обслужването на дълга 

върху бюджета на общината – не оказва влияние при одобрение на пълния 
размер на разходите. 

2. Възлага на Кмета на Община Две могили да подаде писмена заявка за 
кандидатстване за безлихвен заем от централния бюджет с цел извършване на 
окончателно плащане на разходите по изпълнението на Договор № 18/07/2/0/00109 от 
09.03.2018 г. за безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 за Проект 
„Реконструкция и рехабилитация на участъци от общински пътища: RSE 1082, TGV 1137, 
RSE 2004 в Община Две могили”, сключен между Община Две могили и Държавен фонд 
“Земеделие” – Разплащателна агенция, както и да извърши всички законови действия, 
свързани с поемането на краткосрочен общински дълг.  
 

 Двадесет и първа точка от дневния ред: 

Докладна записка от Петко Антонов с вх. № 296/21.08.2019 г., относно: 
Информация за дейността на Кмета на Кметство село Могилино за периода 01.09.2018 г. 
до 31.08.2019 г. и проблемите, които стоят пред него. 
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По нея докладва:  

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

Комисията по „Териториално устройство и строителство, местно самоуправление и 
нормативна уредба” разгледа на свое заседание представената информация за дейността 
на Кмета на Кметство село Могилино за периода 01.09.2018 г. до 31.08.2019 г. и 
проблемите, които стоят пред него и излезе със становище тя да бъде приета. 

Разисквания по двадесет и първа точка нямаше. 
 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Петко Антонов с вх. № 296/21.08.2019 
г. е явно, моля гласувайте. 

 

По двадесет и първа 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 № 900 по Протокол № 

46/28.12.2018 г. и Докладна записка с вх. № 296 от 21.08.2019 г. след проведено явно 
гласуване с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 1083 
 

1. Приема за сведение Информация за дейността на Кмета на Кметство село 
Могилино за периода 01.09.2018 г. до 31.08.2019 г. и проблемите, които стоят пред него. 

Приложение: Информация за дейността на Кмета на Кметство село Могилино за 
периода 01.09.2018 г. до 31.08.2019 г. и проблемите, които стоят пред него. 
 

 Двадесет и втора точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 298/22.08.2019 г., относно: 
Изменение на Решение № 1031, взето на заседание на Общински съвет – Две могили с 
Протокол № 52/28.06.2019 г. 

По нея докладва:  

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

 Със свое решение от месец юни, тази година, дадохме съгласието си да бъдат 
отдадени под наем 23 имота, частна общинска собственост, находящи се в землищата на 
селата Помен, Могилино и с. Баниска. За всеки един от тях, определихме съответната 
годишна наемна цена. За един от тези имотите сме допуснали техническа грешка, като 
вместо да бъде определена цена от 136 лева, се определили такава от 92 лева. 
 С настоящото предложение за решение се цели да си поправим тази наша грешка. 
А поправяйки я, се променя и общата начална наемна цена за отдаване под наем от 
3 288.68 лева на 3 420.88 лева. 

Становището на Комисията е предложения ни проект за решение да бъде приет. 
Разисквания по двадесет и втора точка нямаше. 
 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 
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Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
298/22.08.2019 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 30.08.2019 година  
 

Относно: Изменение на Решение № 1031, взето на заседание на Общински съвет – 

Две могили с Протокол № 52/28.06.2019 г. 

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

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ” 

1. Айдън Сабриев Карамехмедов +   
2. Байчо Петров Георгиев +   
3. Велко Иванов Иванов +   

4. Галя Миткова Додева +   
5. Георги Валентинов Георгиев     

6. Димитър Петров Димитров +   
7. Ивайло Пенев Иванов  +   
8. Мехмед Руждиев Мехмедов  +   

9. Мехмед Селманов Чолаков +   
10. Николай Христов Христов +   

11. Румен Манолов Марков +   
12. Стоян Георгиев Гецов +   

13. Светлана Йорданова Цветанова +   
14. Светлозар Милчев Донев +   
15. Севгюл Садулова Юмерова +   

16. Стефан Димитров Стефанов +   
17. Христина Димитрова Ефтимова +   

 Общо: 16   
 

По двадесет и 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. 8, ал. 1 и чл. 14, ал. 1 от 

Закона за общинската собственост, ал. 30а, ал. 1 и чл. 50, т. 3 от Наредба № 7 за реда 

за придобиване на право на собственост, управление и разпореждане с имоти и вещи 

– общинска собственост в Община Две могили, област Русе, т. 1.1. от Приложение № 

3 „тарифа за началния размер на месечния наем за 1 дка при предоставяне на 

земеделска земя от общинския поземлен фонд и общински рибарници” от същата 

наредба и Докладна записка с вх. № 298 от 22.08.2019 г. след проведено поименно 
гласуване с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 1084 
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 1. В т. 2 от Решение № 1031, взето на заседание на Общински съвет – Две могили с 
Протокол № 52/28.06.2019 г., в Таблица № 2, в имот с пореден № 9, в колоната „Годишна 
наемна цена”, цифрата от „92.00 лева” се заменя с цифрата „136.00 лева”. 
 2. В т. 2 от Решение № 1031, взето на заседание на Общински съвет – Две могили с 
Протокол № 52/28.06.2019 г., в Таблица № 2, в ред „Общо” цифрата „3 288.68 лева” се 
заменя с цифрата „3 420.88 лева”. 
 3. В останалата си част текстът на решението остава непроменен. 

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

 

 Двадесет и трета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 277/16.08.2019 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Мелек Неджмиева Енверова за раждане на 
първо дете – Еляй Енверова Зияева. 

По нея докладва:  

1. Айдън Карамехмедов – председател на Комисията по „Здравеопазване и 

социални дейности”: 

Комисията по „Здравеопазване и социални дейности” разгледа на свое заседание 
подаденото заявление за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на първо 
дете. Всички необходими документи, съгласно изискванията на наредбата са представени 
в срок и са редовни, поради което становището на комисията е заявлението да бъде 
уважено. 

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

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

Разисквания по двадесет и трета точка нямаше. 
 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
277/16.08.2019 г. е явно, моля гласувайте. 

 

По двадесет и трета точка от дневния ред, Общинският съвет, на основание 

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

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

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация във връзка с чл. 3, ал. 1 във връзка с чл. 4, ал. 1, чл. 5, т. 

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

раждане на дете, подпомагане на пострадали при пътно-транспортни произшествия, 

производствени аварии, пожари, природни бедствия и други от бюджета на община 

Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 277 от 16.08.2019 г. след 

проведено явно гласуване с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 

(нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 1085 
 



 46

1. Отпуска на Мелек Неджмиева Енверова, живееща в гр. Две могили, ул. „Вит” № 
1, еднократна финансова помощ в размер на 200.00 (двеста) лева, за раждане на първо дете 
– Еляй Енверова Зияева, роден на 01.08.2019 г. 

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

 Двадесет и четвърта точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 282/16.08.2019 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Венцислав Валентинов Асенов. 

По нея докладва:  

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

дейности”: 

  В Деловодството на Общината е входирано заявление за отпускане на еднократна 
финансова помощ. 
  В заявлението си молителката описва, че желае финансова помощ за да продължи 
лечението на сина си, който е на 27 г. и по рождение с доказана диагноза ДЦП 
/100%ТЕЛК/ с последвала централна лека спастична квадрипареза и дегенеративни ставни 
промени. Развил мускулни ставни контрактури на долните крайници. Постъпва на 
оперативно лечение за преодоляване на контурата на дясно коляно. От началото на 
годината до сега има 4 операции, предстои още 3 пъти да посетят клиниката в Пловдив, 
като едната операция е предвидена за септември месец.  
  Към заявлението има приложени 4 бр. епикризи, две фактури на обща стойност 
160,00 лв. и пет квитанции за обслужване на обща стойност 400,00 лв. 
  Молителката е назначена на 4 часа на ден, като личен асистент на сина си, като 
нейният доход е 280,00 лв., а съпругът и е с ТЕЛК пенсия 220,00 лв. Те заедно полагат 
грижи за сина си, но сега са затруднени финансово и не могат да продължат лечението му. 
Семейството са жители на общината и нямат задължения към нас.  

Комисията по „Здравеопазване и социални дейности” разгледа на свое заседание 
заявлението и излезе със становище то за 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 в размер на 200 
лева. 

Разисквания по двадесет и четвърта точка нямаше. 
 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
282/16.08.2019 г. е явно, моля гласувайте. 

 

По двадесет и четвърта точка от дневния ред, Общинският съвет, на 

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

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

организацията и дейността на 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. № 282 от 
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16.08.2019 г. след проведено явно гласуване с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 1086 
 

1. Отпуска на Венцислав Валентинов Асенов, живеещ в село Бъзовец, община Две 
могили,  ул. „Георги Димитров” № 153 еднократна финансова помощ в размер на 200 
(двеста) лева. 

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

 Двадесет и пета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 294/20.08.2019 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Горан Иванов Иванов на 48 г. от гр. Две 
могили.  

По нея докладва:  

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

  В Деловодството на Община Две могили е входирано заявление за отпускане на 
еднократна финансова помощ за закупуване на лекарства. 
  В заявлението си молителят описва, че желае финансова помощ за закупуване на 
лекарства, приложил е рецепта и епикриза от отделение за съдова хирургия към 
Университетска болница гр. Плевен.  
  Постъпва в отделението с данни за стеноза на артерии в малък таз установени на 
предхождаща артериография с контраст. Определен за инвазивна процедура- имплантация 
на стан. Същата е извършена по време на болничния престой. Жител е на община Две 
могили и няма задължения към нас. Той и съпругата му са безработни, но нямат 
регистрация в Дирекция Бюрото по труда. От Дирекция „Социално подпомагане” 
получават само семейни  помощи за две деца. Поради тежкото си социално положение 
няма възможност да си закупи лекарства, с които да продължи лечението си. 
 Становището на четвърта комисия е помощта да бъде отказана, тъй като не 
отговаря на условията на наредбата. 

Разисквания по двадесет и пета точка нямаше. 
 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
294/20.08.2019 г. е явно, моля гласувайте. 

 

По двадесет и 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 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. № 294 от 20.08.2019 г. след 

проведено явно гласуване с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 

(нула) гласа „Въздържал се”, прие 
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РЕШЕНИЕ 

№ 1087 
 

1. Отказва да бъде отпусната на Горан Иванов Иванов, живеещ в град Две могили, 
ул. „Васил Априлов” № 7 еднократна финансова помощ. 
 

 Двадесет и шеста точка от дневния ред: 

Изказвания, питания, становища и предложения от граждани. 

1. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Уважаеми г-н Председател,  
Уважаеми Общински съветници, 
Бих искал да благодаря на всеки един от Вас за съвместната ни работа през тези 4 

години, защото без Вас нямаше как да се случи всичко това в Община Две могили. 
Бих искал, тъй като 2019 година е юбилейна година да остане за спомен за всички 

Вас един скромен подарък от името на Община Две могили и лично от мое име. 
 

Господин Божидар Борисов – Кмет на Общината връчва грамотите. 
   

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, поради изчерпване на дневния ред, закривам петдесет и петото заседание 
на VІI – мия Общински съвет в Община Две могили.  
 

Забележка: Списъците с резултатите от проведеното поименно гласуване по точки 
1; 3; 4; 5; 8; 9; 10; 11; 20 и 22 от дневния ред са неразделна част от настоящия протокол и 
по силата на чл. 81, ал. 1 от Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския 
съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация са 
приложени към него. 

 

Протоколът е изготвен на 03.09.2019 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) 


