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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 
 

№ 56 
 

Днес, 04 октомври 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: Велко Иванов Иванов, който е подал уведомително писмо, че няма да 

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

В работата му ще вземат участие: Георги Великов – За Кмет на Община Две 
могили; Красимира Русинова – зам.-кмет на Община Две могили; кметове на кметства; 
граждани. 

 

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? 
Христина Ефтимова – Общински съветник: 

Уважаеми господин Председател, Уважаеми колеги, предлагам докладните записки 
от дневния ред, които са с явно гласуване да бъдат разгледани след т. 1, по която ще 
докладвам, тъй като ми се налага на пътувам и няма да мога да взема участие в 
гласуването. 

 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет:  
Който е съгласен с предложението на г-жа Ефтимова, а именно: точки 8, 9, 10, 11, 

12, 13 и 14 да станат съответно точки 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 от дневния 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: 
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1. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 307/13.09.2019 г., относно: 
Одобряване на актуализирана средносрочната бюджетна прогноза на Община Две могили 
за периода 2020 – 2022 г. 

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

финанси”. 

2. Докладна записка от Стефан Димитров с вх. № 317/25.09.2019 г., относно: 
Избиране на временно изпълняващ длъжността „Кмет на Община Две могили”. 

Докладва: Галя Додева – председател на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

3. Докладна записка от Стефан Димитров с вх. № 318/25.09.2019 г., относно: 
Избиране на временно изпълняващ длъжността „Кмет на Кметство село Баниска”. 

Докладва: Галя Додева – председател на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

4. Докладна записка от Стефан Димитров с вх. № 319/25.09.2019 г., относно: 
Избиране на временно изпълняващ длъжността „Кмет на Кметство село Кацелово”. 

Докладва: Галя Додева – председател на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

5. Докладна записка от Стефан Димитров с вх. № 320/25.09.2019 г., относно: 
Избиране на временно изпълняващ длъжността „Кмет на Кметство село Помен”. 

Докладва: Галя Додева – председател на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

6. Докладна записка от Стефан Димитров с вх. № 321/25.09.2019 г., относно: 
Избиране на временно изпълняващ длъжността „Кмет на Кметство село Чилнов”. 

Докладва: Галя Додева – председател на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

7. Докладна записка от Стефан Димитров с вх. № 322/25.09.2019 г., относно: 
Избиране на временно изпълняващ длъжността „Кмет на Кметство село Батишница”. 

Докладва: Галя Додева – председател на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

8. Докладна записка от Стефан Димитров с вх. № 325/26.09.2019 г., относно: 
Избиране на временно изпълняващ длъжността „Кмет на Кметство село Острица”. 

Докладва: Галя Додева – председател на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

9. Докладна записка от Светлозар Донев с вх. № 306/10.09.2019 г., относно: 
Формиране на паралелка в VIII клас на гимназиален етап на образование под норматива за 
минимален брой ученици и маломерни паралелки за учебната 2019/2020 година. 

Докладва: Светлана Цветанова – секретар на Комисията по „Образование, 

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

10. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 308/17.09.2019 г., относно: 
Отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост. 

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

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, общинска 

собственост, сигурност, екология и други дейности”. 

11. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 309/17.09.2019 г., относно: 
Предоставяне безвъзмездно за управление на движими вещи – автобус „Исузу Евро 
Тюркоаз” с рег. № Р 7650 РК, автобус „Исузу Евро Тюркоаз” с рег. № Р 1557 АК и автобус 
и автобус за нуждите на СУ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Две могили. 
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Докладва: Мехмед Мехмедов – секретар на Комисията по „Противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, общинска 

собственост, сигурност, екология и други дейности”. 

12. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 310/17.09.2019 г., относно: 
Предоставяне безвъзмездно за управление на движими вещи – автобус марка  „Пежо 
Боксер” с рег. № Р 5594 РХ за нуждите на Детска градина „Първи юни” с. Баниска. 

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

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, общинска 

собственост, сигурност, екология и други дейности”. 

13. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 311/17.09.2019 г., относно: 
Даване на съгласие за преминаване в управление на Асоциацията по ВиК на инвестиции, 
финансира от ВиК оператора през 2018 г., като задължителни, поети като ангажимент при 
сключване на Договора от 01.01.2016 г. между Асоциацията по ВиК-Русе (чиито член е 
Община Две могили) и оператора ВиК ООД-Русе. 

Докладва: Димитър Димитров – член на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 
14. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 312/18.09.2019 г., относно: 

Промени по бюджета на Община Две могили към 01.10.2019 г. и актуализация на плана за 
капиталовите разходи за 2019 година. 

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

15. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 314/24.09.2019 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Айлен Исмаил Невенова за раждане на 
второ дете – Мелис Секчин. 

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

социални дейности”. 

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

16. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 315/24.09.2019 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Десислава Володева Павлова за раждане на 
първо дете –Виктория Викторова Йорданова. 

Докладва: Айдън Карамехмедов – председател на Комисията по 

„Здравеопазване и социални дейности”. 

                     Севгюл Юмерова – секретар на Комисията по „Бюджет и 

финанси”. 

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

Първа точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 307/13.09.2019 г., относно: 
Одобряване на актуализирана средносрочната бюджетна прогноза на Община Две могили 
за периода 2020 – 2022 г. 

По нея докладва:  

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

Средносрочната бюджетна прогноза на Община Две могили за периода 2020 – 2022 
г. е приета от Общински съвет – Две могили с Решение № 978 от Протокол № 
49/29.03.2019 г.  

С писмо БЮ-3 от 30.08.2019 г. на Министерство на финансите е стартиран втория 
етап от бюджетната процедура за 2020 г. и актуализация на бюджетната прогноза за 2021 
и 2022 година.  
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Като цяло приходите не се променят. Измененията са в разходите за „Чистота”, тъй 
като от месец май 2019 г. започна работа депото за отпадъци в Бяла. Всички разходи за 
депониране на отпадъците ще бъдат предоставяни на община Бяла като трансфер. 

Съгласно изискванията в писмото на Министъра на финансите, всички суми са 
закръглени така, че да завършват на „00”. 

Докладната записка е разгледана на заседание на комисията и е приета с 3 гласа 
„За” и 2 гласа „Против”. 

В разискванията по първа точка участие взеха: 

1. Николай Христов – Общински съветник: 

Аз имам един въпрос към ръководството на Общината – защо средносрочната 
прогноза беше изпратена в Министерството на финансите преди да е гласувана от 
Общински съвет. 

2. Георги Великов – За Кмет на Общината съгласно Заповед № 813 от 

20.09.2019 г.: 

Срокът, в който трябваше да се изпрати средносрочната прогноза в 
Министерството на финансите е средата на м. септември. Общинска администрация е 
изпълнила това свое задължение и тя е изпратена навреме в Министерски съвет. 

Ако Общински съвет, счита че тази прогноза не е актуална и смята, че могат да 
бъдат направени промени в нея, когато гласувате промените, заедно с решението на 
Общинския съвет, тя ще бъде изпратена отново в Министерството на финансите. 

 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
307/13.09.2019 г. е явно, моля гласувайте. 

 

След приключване на разискванията по първа точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 83, ал. 2 от Закона за публичните финанси и чл. 

21, ал. 1, т. 12, във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл. 3, ал. 2, т. 10 от Правилник № 1 за организацията и 

дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация, във връзка с разпоредбите на чл. 25, ал. 2 на Наредба № 

6 за условията и реда за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за 

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

и отчитане на общинския бюджет на община Две могили и Докладна записка с вх. № 

307 от 13.09.2019 г. след проведено явно гласуване с 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 1088 
  

1. Одобрява актуализирана средносрочната бюджетна прогноза на Община Две 
могили за периода 2020 – 2022 г. съгласно приложение 1. 
 

Втора точка от дневния ред: 

Докладна записка от Стефан Димитров с вх. № 317/25.09.2019 г., относно: 

Избиране на временно изпълняващ длъжността „Кмет на Община Две могили”. 
По нея докладва:  

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 
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Тъй като следващите 7 докладни записки се отнасят за избирането на ВрИД „Кмет 
на Кметство”, предлагам да докладвам и да изразя становището на комисията 
едновременно за всички, а да ги гласуваме поотделно. 

На 27 октомври 2019 г. в Република България ще се проведат общи избори за 
общински съветници и за кметове с мандат 2019 – 2023 година. 
 Срокът за регистрация и обявяване на кандидатска листа за кметове на кметства в 
Община Две могили за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 
октомври 2019 г. изтече в 17 часа на 24 септември 2019 г. 

Съгласно разпоредбата на чл. 42, ал. 8 от ЗМСМА, ние сме длъжни в 7-дневен срок 
преди края на мандата си да изберем временно изпълняващ длъжността „Кмет на Община 
Две могили и Кмет на Кмество”. 

С писмо с вх. № 316 от 25.09.2019 г. Общинска избирателна комисия град Две 
могили представи в Общински съвет решение, с което ни уведомява, че Божидар 
Димитров Борисов се е регистрирал за участие в изборите за кмет на Община Две могили 
на 27.10.2019 г. Предложено ни е инж. Георги Ангелов Великов – заместник-кмет в 
Община Две могили за временно изпълняващ длъжността Кмет на Община Две могили, за 
времето от 25 октомври 2019 г. до полагане на клетва на новоизбрания кмет. 

За село Баниска ни е предложено да изберем Старши специалист в Кметство село 
Баниска – Милена Иванова Иванова за временно изпълняващ длъжността Кмет на 
Кметство село Баниска, за времето от 25 октомври 2019 г. до полагане на клетва на 
новоизбрания кмет. 

За село Кацелово ни е предложено да изберем Старши специалист в Кметство село 
Кацелово – Диана Маринова Генова за временно изпълняващ длъжността Кмет на 
Кметство село Кацелово, за вревето от 25 октомври 2019 г. до полагане на клетва на 
новоизбрания кмет. 

За село Помен – Старши специалист в Кметство село Помен – Аксел Юсеинова 
Муртезова за временно изпълняващ длъжността Кмет на Кметство село Помен, за времето 
от 25 октомври 2019 г. до полагане на клетва на новоизбрания кмет. 

За село Чилнов – Старши специалист в Кметство село Чилнов – Елица Стефанова 
Ангелова за временно изпълняващ длъжността Кмет на Кметство село Чилнов, за времето 
от 25 октомври 2019 г. до полагане на клетва на новоизбрания кмет. 

За село Батишница – Старши специалист в Кметство село Батишница – Нора 
Георгиева Колева за временно изпълняващ длъжността Кмет на Кметство село 
Батишница, за времето от 25 октомври 2019 г. до полагане на клетва на новоизбрания 
кмет. 

За село Острица – Старши специалист в Кметство село Острица – Яна Ценкова 
Минкова за временно изпълняващ длъжността Кмет на Кметство село Острица, считано от 
25 октомври 2019 г.  

Разисквания по втора точка нямаше. 
 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Стефан Димитров с вх. № 
317/25.09.2019 г. е явно, моля гласувайте. 

 

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

т. 23 и чл. 42, ал. 8 във връзка с ал. 6, изр. 2, във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник 
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№ 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с вх. № 317 

от 25.09.2019 г. след проведено явно гласуване с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 1089 
 

1. Избира, инж. Георги Ангелов Великов – заместник-кмет в Община Две могили за 
временно изпълняващ длъжността Кмет на Община Две могили, за времето от 25 
октомври 2019 г. до полагане на клетва на новоизбрания кмет. 

 

Трета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Стефан Димитров с вх. № 318/25.09.2019 г., относно: 
Избиране на временно изпълняващ длъжността „Кмет на Кметство село Баниска”. 

 
Разисквания по трета точка нямаше. 
 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Стефан Димитров с вх. № 
318/25.09.2019 г. е явно, моля гласувайте. 

 

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

23 и чл. 42, ал. 8 във връзка с ал. 6, изр. 2, във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за 

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

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

взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с вх. № 318 

от 25.09.2019 г. след проведено явно гласуване с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 1090 
 

1. Избира Старши специалист в Кметство село Баниска – Милена Иванова Иванова 
за временно изпълняващ длъжността Кмет на Кметство село Баниска, за времето от 25 
октомври 2019 г. до полагане на клетва на новоизбрания кмет. 
 

Четвърта точка от дневния ред: 

Докладна записка от Стефан Димитров с вх. № 319/25.09.2019 г., относно: 

Избиране на временно изпълняващ длъжността „Кмет на Кметство село Кацелово”. 
 
Разисквания по четвърта точка нямаше. 
 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Стефан Димитров с вх. № 
319/25.09.2019 г. е явно, моля гласувайте. 

 

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

1, т. 23 и чл. 42, ал. 8 във връзка с ал. 6, изр. 2, във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за 

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

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

взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с вх. № 319 



 7

от 25.09.2019 г. след проведено явно гласуване с 12 (дванадесет) гласа „За”, 1 (един) 

глас „Против” и 3 (три) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 1091 
 

1. Избира Старши специалист в Кметство село Кацелово – Диана Маринова Генова 
за временно изпълняващ длъжността Кмет на Кметство село Кацелово, за вревето от 25 
октомври 2019 г. до полагане на клетва на новоизбрания кмет. 

 

Пета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Стефан Димитров с вх. № 320/25.09.2019 г., относно: 
Избиране на временно изпълняващ длъжността „Кмет на Кметство село Помен”. 

 
Разисквания по пета точка нямаше. 
 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Стефан Димитров с вх. № 
320/25.09.2019 г. е явно, моля гласувайте. 

 

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

23 и чл. 42, ал. 8 във връзка с ал. 6, изр. 2, във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за 

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

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

взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с вх. № 320 

от 25.09.2019 г. след проведено явно гласуване с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 1092 
 

1. Избира Старши специалист в Кметство село Помен – Аксел Юсеинова 
Муртезова за временно изпълняващ длъжността Кмет на Кметство село Помен, за времето 
от 25 октомври 2019 г. до полагане на клетва на новоизбрания кмет. 

 

Шеста точка от дневния ред: 

Докладна записка от Стефан Димитров с вх. № 321/25.09.2019 г., относно: 
Избиране на временно изпълняващ длъжността „Кмет на Кметство село Чилнов”. 

 
Разисквания по шеста точка нямаше. 
 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Стефан Димитров с вх. № 
321/25.09.2019 г. е явно, моля гласувайте. 

 

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

т. 23 и чл. 42, ал. 8 във връзка с ал. 6, изр. 2, във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за 

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

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

взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с вх. № 321 

от 25.09.2019 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 

№ 1093 
 

1. Избира Старши специалист в Кметство село Чилнов – Елица Стефанова 
Ангелова за временно изпълняващ длъжността Кмет на Кметство село Чилнов, за времето 
от 25 октомври 2019 г. до полагане на клетва на новоизбрания кмет. 

 

 Седма точка от дневния ред: 

Докладна записка от Стефан Димитров с вх. № 322/25.09.2019 г., относно: 
Избиране на временно изпълняващ длъжността „Кмет на Кметство село Батишница”. 

 

Разисквания по седма точка нямаше. 
 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Стефан Димитров с вх. № 
322/25.09.2019 г. е явно, моля гласувайте. 

 

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

т. 23 и чл. 42, ал. 8 във връзка с ал. 6, изр. 2, във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за 

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

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

взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с вх. № 322 

от 25.09.2019 г. след проведено явно гласуване с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 1094 
 

1. Избира Старши специалист в Кметство село Батишница – Нора Георгиева 
Колева за временно изпълняващ длъжността Кмет на Кметство село Батишница, за 
времето от 25 октомври 2019 г. до полагане на клетва на новоизбрания кмет. 

 

 Осма точка от дневния ред: 

Докладна записка от Стефан Димитров с вх. № 325/26.09.2019 г., относно: 

Избиране на временно изпълняващ длъжността „Кмет на Кметство село Острица”. 
 

Разисквания по осма точка нямаше. 
 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Стефан Димитров с вх. № 
325/26.09.2019 г. е явно, моля гласувайте. 

 

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

23 и чл. 42, ал. 8 във връзка с ал. 6, изр. 2, във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за 

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

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

взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с вх. № 325 

от 26.09.2019 г. след проведено явно гласуване с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 1095 
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1. Избира Старши специалист в Кметство село Острица – Яна Ценкова Минкова за 
временно изпълняващ длъжността Кмет на Кметство село Острица, считано от 25 
октомври 2019 г.  

 

Девета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Светлозар Донев с вх. № 306/10.09.2019 г., относно: 
Формиране на паралелка в VIII клас на гимназиален етап на образование под норматива за 
минимален брой ученици и маломерни паралелки за учебната 2019/2020 година. 

По нея докладва:  

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

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”: 

С настоящата докладна записка се иска от нас да дадем съгласието си в ПГСС „К. 
А. Тимирязев“ за учебната 2019/2020 г. да бъдат формирани маломерни паралелки в VIII 
клас на гимназиален етап на образование, с профил /професия „Растителна защита и 
агрохимия“ – 14 ученика и „Производител на селско стопанска продукция“ – 16 ученика. 
Мотивите за това се, че посочените паралелки са единствените в училището и на 
територията на Община Две могили. Недостигът от 6 (шест) ученика до норматива за 
минимален брой ученици, не води до необходимост от значителни финансови средства за 
обезпечаването й през учебната 2019/2020 г. От страна на училището се извършват 
дейности за осигуряване на необходимите допълнителни средства, а именно: оптимизация 
на вътрешно училищната структура съобразно новите реалности; предприемане на строги 
финансови мерки за ограничаване на всички излишни разходи по училищния бюджет и за 
обезпечаване на учебно-възпитателният процес през 2019/2020 г. Посочените паралелки 
имат възможност да бъдат допълнени до норматива за минимален брой ученици с такива, 
които не са приети в VIII клас след третия етап на класиране. 

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. 

В разискванията по девета точка участие взеха: 

1. Светлозар Донев – Общински съветник: 

Уважаеми г-н Председател, аз няма да участвам в гласуването по тази докладна 
записка. 

 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Светлозар Донев с вх. № 
306/10.09.2019 г. е явно, моля гласувайте. 

 

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

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

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

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, във връзка с чл. 68, ал. 6 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за 

организация на дейностите в училищното образование и Докладна записка с вх. № 

306 от 10.09.2019 г. след проведено явно гласуване с 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 

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

Светлозар Донев, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 1096 
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1. Дава съгласие в ПГСС „К. А. Тимирязев“ - гр. Две могили, обл. Русе през 
учебната 2019/2020 г. да се формира 2 (две) паралелки под норматива за минимален брой 
ученици, както следва: 

№ Клас Вид на паралелката Профил/Професия Брой ученици Недостиг 

1. VIII Профилирана РЗА 14 4 
2. VIII Профилирана ПСП 16 2 

2. Дава съгласие ПГСС „К. А. Тимирязев“ - град Две могили, област Русе да 
осигури от бюджета си необходимото дофинансиране за обезпечаване на учебно-
възпитателния процес, извън определените по единни разходни стандарти за съответната 
дейност. 
 

Десета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 308/17.09.2019 г., относно: 
Отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост. 

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 сграда с идентификатор 20184.1.1060 по 
КККР на град Две могили, на бул. „България” № 92 /Земеделски център/. Същата е на два 
етажа и избено помещение, със застроена площ от 126 кв. м., с предназначение „жилищна 
сграда-еднофамилна”, строена през 1928 г. Имотът е частна общинска собственост, 
съгласно Акт за частна общинска собственост № 3780 от 21.12.2016 г. 

В деловодството на Общината е постъпило заявление от председателя на СНЦ 
„Развитие на социалния капитал” за наемане на помещения за нуждите на проект 
„Трансфер на иновативни социални и нови възможности за заетост”. Една от дейностите, 
които ще бъдат изпълнявани по проекта е създаване на „Център за устойчиво развитие”, 
където ще бъде създадена заетост на 4 души от общината в рамките на 12 месеца. Центъра 
ще развива дейности от вида на почистване, рециклиране, цветарство и туризъм. След 
проведен разговор с председателя на сдружението се уточни, че желаят да наемат част от 
избените помещения /две стаи с обща площ 36,26 кв. м. и част от дворно място с площ от 
24 кв. м. в югозападния край на имота/ със срок до 31.12.2020 г. 

Съгласно разпоредбата на чл. 14, ал. 6 от Закона за общинската собственост, с 
решение на общинския съвет свободни нежилищни имоти – частна общинска собственост 
могат да се отдават под наем без търг или конкурс за здравни, образователни и социални 
дейности за задоволяване на съответните нужди на населението, както и на юридически 
лица с нестопанска цел, осъществяващи дейности в обществена полза. 

СНЦ „Развитие на социалния капитал” е регистрирано като сдружение с 
нестопанска цел с общественополезна дейност и като такова отговаря на изискванията на 
чл. 14, ал. 6 от ЗОС, поради което гореописаното помещение следва да бъде отдадено пад 
наем без търг или конкурс. Сдружението има вече наети две помещения на втория етаж от 
имота и предвид разширяване на дейността си и реализиране на нов проект има нужда от 
наемане на още помещения в същата сграда.  

Становището на комисията е предложения ни проект на решение да бъде приет. 
Разисквания по десета точка нямаше. 
 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 
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Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
308/17.09.2019 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 04.10.2019 година  
 

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

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

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ” 

1. Айдън Сабриев Карамехмедов +   

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: 15  1 

 

 

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

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

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

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

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

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

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

могили и т. 7 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. № 308 от 17.09.2019 г. след проведено 

поименно гласуване с 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 1 (един) 

глас „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 1097 
 

1. Дава съгласие да бъде включен в раздел IV от Годишната програма за 
управление и разпореждане с имоти общинска собственост на Община Две могили за 2019 
г. следният недвижим имот: дворно място с площ 264 кв. м. съставляващо ПИ с 
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идентификатор 20184.1.1060 и и избени помещения от попадащата в имота сграда с 
идентификатор 20184.1.1060.1 по КККР на град Две могили, със застроена площ от 126 кв. 
м. по Акт за частна общинска собственост № 3780/21.12.2016 г. 

2. Дава съгласие да бъде отдаден под наем част от следния недвижим имот: избено 
помещение от 36,26 кв. м., състоящо се от две стаи разположени в североизточния край на 
сграда с идентификатор 20184.1.1060.1 и част от дворно място от 24,00 кв. м., находящо се 
в югозападния край на поземлен имот с идентификатор 20184.1.1060 по КККР на гр. Две 
могили, с административен адрес: гр. Две могили, бул. „България” № 92 /Земеделски 
център/, с Акт за частна общинска собственост № 3780 от 21.12.2016 г. със срок до 
31.12.2020 г. на СНЦ „Развитие на социалния капитал”, със седалище и адрес на 
управление: гр. Две могили, община Две могили, област Русе, бул. „България” № 80. 

3. Определя начална месечна наемна цена за недвижимия имот съгласно т. 7 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 1,50 лв. (един лев и петдесет стотинки) за 
кв. м. или 90.39 лева (деветдесет лева и тридесет и девет стотинки) без ДДС и 108.46 лева 
(сто и осем лева и четиридесет и шест стотинки) с ДДС. 

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

5. Възлага на кмета да сключи договор за наем със СНЦ „Развитие на социалния 
капитал”, със седалище и адрес на управление: гр. Две могили, община Две могили, 
област Русе, бул. „България” № 80. 

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

Единадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 309/17.09.2019 г., относно: 
Предоставяне безвъзмездно за управление на движими вещи – автобус „Исузу Евро 
Тюркоаз” с рег. № Р 7650 РК, автобус „Исузу Евро Тюркоаз” с рег. № Р 1557 АК и автобус 
и автобус за нуждите на СУ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Две могили. 

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”: 

Община Две могили е собственик на ученическите автобуси Исузу Евро Тюркоаз” 
с рег. № Р 7650 РК и „Исузу Евро Тюркоаз” с рег. № Р 1557 АК. Автобусите са 
прехвърлени в собственост на общината от Министерството на образованието и науката за 
превоз на ученици, обучаващи се в общинските и държавните училища, намиращи се в 
границите на община Две могили.  
 Съгласно чл. 32 от действащата Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в община Две могили, област Русе, 
движимите вещи – частна общинска собственост се предоставят безвъзмездно за 
управление на юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка, а съгласно чл. 
33, ал. 1 от Наредбата предоставянето им е със Заповед на Кмета след  решение на 
Общински съвет. Предназначението на превозните средства е училищен автобус и 
съгласно договорите от 2009 г., сключени с Министерството на образованието и науката 
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следва да се използват единствено за транспорт на ученици от населените места на 
територията на Община Две могили до СУ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Две могили, 
което обяснява нуждата от предоставянето им безвъзмездно за управление на училището.  
 Срокът на договора изтича на 01.11.2019 г., поради което ние трябва да вземем 
решение, с което той да бъде удължен. 
 Становището на комисията е предложеният ни проект на решение да бъде приет. 

Разисквания по единадесета точка нямаше. 
 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
309/17.09.2019 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 04.10.2019 година  
 

Относно: Предоставяне безвъзмездно за управление на движими вещи – автобус 

„Исузу Евро Тюркоаз” с рег. № Р 7650 РК, автобус „Исузу Евро Тюркоаз” с рег. № Р 1557 

АК и автобус и автобус за нуждите на СУ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Две могили. 

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

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ” 

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

3. Велко Иванов Иванов    
4. Галя Миткова Додева +   
5. Георги Валентинов Георгиев  +   
6. Димитър Петров Димитров +   
7. Ивайло Пенев Иванов  +   
8. Мехмед Руждиев Мехмедов  +   
9. Мехмед Селманов Чолаков +   
10. Николай Христов Христов +   
11. Румен Манолов Марков +   
12. 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. 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 Общински съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, чл. 12, ал. 1 от Закона за 

общинската собственост и чл. 32 и чл. 33, ал. 1 от Наредба № 7 за реда и придобиване, 

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

могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 309 от 17.09.2019 г. след проведено 
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поименно гласуване с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) 

гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 1098 
 

1. Предоставя на СУ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Две могили безвъзмездно за 
управление автобус марка „Исузу Евро Тюркоаз” с рег. № Р 7650 РК за срок до 01.11.2021 
г. Превозното средство да се използва за превоз на ученици, обучаващи се в училището.  

2. Предоставя на СУ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Две могили безвъзмездно за 
управление автобус марка „Исузу Евро Тюркоаз” с рег. № Р 1557 АК за срок до 01.11.2021 
г. Превозното средство да се използва за превоз на ученици, обучаващи се в училището. 

3. Възлага на Кмета на Община Две могили да сключи договор с директора на СУ 
„Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Две могили за предоставяне за управление на превозните 
средства.  

4. В тридневен срок от сключване на договора, Кмета на Община Две могили да 
представи копие от същия в Общински съвет. 

 

Дванадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 310/17.09.2019 г., относно: 
Предоставяне безвъзмездно за управление на движими вещи – автобус марка  „Пежо 
Боксер” с рег. № Р 5594 РХ за нуждите на Детска градина „Първи юни” с. Баниска. 

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”: 

Идентична докладна записка с предходната с тази разлика, че тук става въпрос за 
училището в село баниска. Становището на комисията е предложеният ни проект на 
решение да бъде приет.  

Разисквания по дванадесета точка нямаше. 
 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
310/17.09.2019 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 04.10.2019 година  
 

Относно: Предоставяне безвъзмездно за управление на движими вещи – автобус 

марка  „Пежо Боксер” с рег. № Р 5594 РХ за нуждите на Детска градина „Първи юни” 

с. Баниска. 

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

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ” 

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

3. Велко Иванов Иванов    
4. Галя Миткова Додева +   
5. Георги Валентинов Георгиев  +   
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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 дванадесета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, 

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

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

организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, чл. 12, ал. 1 от Закона за 

общинската собственост и чл. 32 и чл. 33, ал. 1 от Наредба № 7 за реда и придобиване, 

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

могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 310 от 17.09.2019 г. след проведено 

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

гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 1099 
 

1. Предоставя на ДГ „Първи юни” с. Баниска безвъзмездно за управление автобус 
марка „Пежо Боксер” с рег. № Р 5594 РХ за срок до 01.11.2021 г. Превозното средство да 
се използва за превоз на деца, посещаващи детската градина и нейният филиал „Детелина” 
с. Бъзовец.  

2. Възлага на Кмета на Община Две могили да сключи договор с директора на ДГ 
„Първи юни” с Баниска за предоставяне за управление на превозното средство.  

3. В тридневен срок от сключване на договора, Кмета на Община Две могили да 
представи копие от същия в Общински съвет. 

 

Тринадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 311/17.09.2019 г., относно: 
Даване на съгласие за преминаване в управление на Асоциацията по ВиК на инвестиции, 
финансира от ВиК оператора през 2018 г., като задължителни, поети като ангажимент при 
сключване на Договора от 01.01.2016 г. между Асоциацията по ВиК-Русе (чиито член е 
Община Две могили) и оператора ВиК ООД-Русе. 

По нея докладва:  

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

В деловодството на Общината е постъпило писмо от ВиК ООД Русе с приложен 
опис за извършените инвестиции през 2018 г., финансирани от ВиК оператора по 
рехабилитация и реконструкция на съществуващата ВиК инфраструктура, съгласно 
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договор от 17.12.2015 г. между Асоциацията по ВиК (АВиК) и оператора ВиК. 
Дълготрайните материални активи, предадени ни с писмо с рег. № К-296/25.01.2019 г. от 
„Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Русе, описани в Приложение № 4, съгласно чл. 
19, ал. 1, т. 4 от Закона за водите са публична общинска собственост и са заведени в 
баланса на общината. 

Със заповед на Кмета на общината е назначена междуведомствена комисия с 
представител на ВиК оператора, на Асоциацията по ВиК и общината със задача 
междуведомствената комисия да извърши проверка на място /където е видимо възможно/ 
на инвестиционните обекти, които съгласно чл. 19, ал. 1, т. 4 от ЗВ са публична общинска 
собственост и са финансирани през 2018 г. от „Водоснабдяване и канализация“ ООД-Русе. 

Комисията е направила предложение за приемане на активите и подписване на 
приемо-предавателен протокол между общината и оператора по ВиК във връзка с 
провеждане на процедурата по предаване управлението на обектите на Асоциацията по 
ВиК-Русе и допълване на Приложение № 1 от Договора за изпълнение на дейностите по 
чл. 198о, ал. 1 от ЗВ, в изпълнение на Закона за водите. 

Преди подписване на приемо-предавателния протокол, в изпълнение на чл. 21, ал. 
1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, Кмета на общината 
следва да предложи на Общинския съвет да вземе решение за приемане и одобрение на 
конкретните инвестиции (публична общинска собственост), след което активите да 
преминат в управление на асоциацията по ВиК и предадени за стопанисване, поддържане 
и експлоатация на ВиК оператора чрез допълване и актуализиране на Приложение № 1 от 
Договора за изпълнение дейностите по чл. 198о, ал. 1 от ЗВ. 

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

Разисквания по тринадесета точка нямаше. 
 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
311/17.09.2019 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 04.10.2019 година  
 

Относно: Даване на съгласие за преминаване в управление на Асоциацията по ВиК 

на инвестиции, финансира от ВиК оператора през 2018 г., като задължителни, поети 

като ангажимент при сключване на Договора от 01.01.2016 г. между Асоциацията по 

ВиК-Русе (чиито член е Община Две могили) и оператора ВиК ООД-Русе. 

№ 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 тринадесета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, 

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

и местна администрация, чл. 8 ал. 1 от Закона за общинската собственост, §9, ал. 10 

от Преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение 

на Закона за водите (ДВ, бр.103 от 2013 г., изм. и доп. ДВ, бр.58 от 2015 г.)  във връзка 

с чл. 198б, т. 2 от Закона за водите, чл. 4.4в от Договор от 01.01.2016 г. за възлагане от 

Асоциацията по ВиК стопанисването, поддържането и експлоатацията на ВиК 

системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни 

услуги на територията на Община Две могили, Протокол на междуведомствената 

комисия, назначена със Заповед № 152/31.01.2019 г. на Кмета на Община Две могили 

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

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация и Докладна записка с вх. № 311 от 17.09.2019 г. след проведено 

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

гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 1100 
 

1. Дава съгласие за приемане на активите от Община Две могили, предаването им в 
управление на Асоциацията по ВиК на обособената територия и предоставянето им на 
оператора ВиК ООД-Русе за дейността: стопанисване, поддържане, експлоатация  и 
предоставяне на ВиК услуги на потребителите на инвестиции, финансирани от ВиК 
оператора през 2018 г., като задължителни, поети като ангажимент при сключване на 
договора от 01.01.2016 г. между Асоциацията по ВиК-Русе (чиито член е Община Две 
могили) и оператора ВиК ООД-Русе на обща стойност 57648.60 лева /петдесет и седем 
хиляди шестстотин четиридесет и осем лева и шестдесет стотинки/ за обектите, както 
следва: 

1.1. Хлор апарат С 2214Q 10-200ГР. Ч. с манометър, W1,D 8/12, ПС Кацелово, 
с.Кацелово община Две могили в експлоатация от м. февруари 2018 г., на стойност 
3049,00 лв. 

1.2. Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф16 мм и Ф25 мм по ул. „Христо Ботев” № 10, 
с. Бъзовец, община Две могили, в експлоатация от м. май 2018 г., на стойност 997,89 лв. 

1.3. Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф25 мм по ул. „Стара планина” № 21, с. 
Могилино, община Две могили, в експлоатация от м. май 2018 г., на стойност 319,69 лв. 
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1.4. Реконструкция на напорен водопровод АЦ 125 с ПЕВП тръби Ф140 от ПС с. 
Батишница към НКВ с. Батишница 1200 м. на етапи/1 етап/ в експлоатация от м. май 2018 
г., на стойност 10 840,63 лв. 

1.5. Реконструкция на водопровод АЦ Ф 80 с ПЕВП тръби Ф 63 мм на ул. „Георги 
Димитров” с. Пепелина, община Две могили в експлоатация от м. юни 2018 г., на 
стойност 1 889,34 лв. 

1.6. Помпа CVX 151/17+Е 1500Т222-V, ПС с.Кацелово, община Две могили в 
експлоатация от м. юни 2018 г., на стойност 5514,47 лв. 

1.7. Реконструкция на водопровод АЦ Ф 125 с тръби ПВЦ-0 Ф140 мм от ПС с. 
Батишница към НКВ с. Батишница на етапи/2 етап/ в експлоатация от м. юли 2018 г., на 
стойност 14 269,05 лв. 

1.8. Реконструкция на водопровод АЦ Ф 60 мм с ПЕВП  тръби Ф 63 мм по ул. 
„Христо Станев” с. Каран Върбовка, община Две могили в експлоатация от м. август 2018 
г., на стойност 546,49 лв. 

1.9. Реконструкция на водопровод АЦ Ф 80 мм с ПЕВП  тръби Ф 50 мм по ул. 
„Чаталджа” гр. Две могили, община Две могили в експлоатация от м. август 2018 г., на 
стойност 551,29 лв. 

1.10. Реконструкция на водопровод АЦ Ф 200 мм с ПЕВП  тръби Ф 90 мм по ул. 
„Дружба” и ул. „Елба”  гр. Две могили, община Две могили в експлоатация от м. август 
2018 г., на стойност 9152,90 лв. 

1.10.1. Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 32 мм по ул. „Елба” № 1, гр. Две могили, 
община Две могили, в експлоатация от м. август 2018 г., на стойност 138,10 лв. 

1.10.2. Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 25 мм по ул. „Дружба” № 2, гр. Две 
могили, община Две могили, в експлоатация от м. август 2018 г., на стойност 126,14 лв. 

1.10.3. Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 25 мм по ул. „Дружба” № 4, гр. Две 
могили, община Две могили, в експлоатация от м. август 2018 г., на стойност 115,95 лв. 

1.10.4. Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 25 мм по ул. „Дружба” № 6, гр. Две 
могили, община Две могили, в експлоатация от м. август 2018 г., на стойност 126,14 лв. 

1.10.5. Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 25 мм по ул. „Дружба” № 8, гр. Две 
могили, община Две могили, в експлоатация от м. август 2018 г., на стойност 127,62 лв. 

1.10.6. Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 25 мм по ул. „Дружба” № 10, гр. Две 
могили, община Две могили, в експлоатация от м. август 2018 г., на стойност 128,37 лв. 

1.10.7. Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 25 мм по ул. „Дружба” № 12, гр. Две 
могили, община Две могили, в експлоатация от м. август 2018 г., на стойност 116,40 лв. 

1.10.8. Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 25 мм по ул. „Дружба” № 14, гр. Две 
могили, община Две могили, в експлоатация от м. август 2018 г., на стойност 203,05 лв. 

1.10.9. Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 25 мм по ул. „Дружба” № 16, гр. Две 
могили, община Две могили, в експлоатация от м. август 2018 г., на стойност 201,61 лв. 

1.10.10. Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 25 мм по ул. „Дружба” № 18, гр. Две 
могили, община Две могили, в експлоатация от м. август 2018 г., на стойност 202,35 лв. 

1.11. Реконструкция на водопровод АЦ Ф 80 мм с ПЕВП  тръби Ф 90 мм по ул. 
„Чипровци” гр. Две могили, община Две могили в експлоатация от м. септември 2018 г., 
на стойност 5771,83 лв. 

1.11.1. Подмяна на СВО  с ПЕВП тръби Ф 25 мм по ул. „Бенковски” № 26, гр. Две 
могили, община Две могили, в експлоатация от м. септември 2018 г., на стойност 122,64 
лв. 
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1.11.2. Подмяна на СВО  с ПЕВП тръби Ф 25 мм по ул. „Чипровци” № 2, гр. Две 
могили, община Две могили, в експлоатация от м. септември 2018 г., на стойност 122,75 
лв. 

1.11.3. Подмяна на СВО  с ПЕВП тръби Ф 25 мм по ул. „Цар Симеон” № 26, гр. Две 
могили, община Две могили, в експлоатация от м. септември 2018 г., на стойност 126,94 
лв. 

1.11.4. Подмяна на СВО  с ПЕВП тръби Ф 25 мм по ул. „Чипровци” № 4А, гр. Две 
могили, община Две могили, в експлоатация от м. септември 2018 г., на стойност 122,43 
лв. 

1.11.5. Подмяна на СВО  с ПЕВП тръби Ф 25 мм по ул. „Чипровци” № 4Б, гр. Две 
могили, община Две могили, в експлоатация от м. септември 2018 г., на стойност 115,68 
лв. 

1.11.6. Подмяна на СВО  с ПЕВП тръби Ф 25 мм по ул. „Чипровци” № 8, гр. Две 
могили, община Две могили, в експлоатация от м. септември 2018 г., на стойност 118,47 
лв. 

1.11.7. Подмяна на СВО  с ПЕВП тръби Ф 25 мм по ул. „Чипровци” № 6, гр. Две 
могили, община Две могили, в експлоатация от м. септември 2018 г., на стойност 116,73 
лв. 

1.11.8. Подмяна на СВО  с ПЕВП тръби Ф 25 мм по ул. „Чипровци” № 10, гр. Две 
могили, община Две могили, в експлоатация от м. септември 2018 г., на стойност 23,72 лв. 

1.12. Реконструкция на водопровод АЦ Ф 60 мм с ПЕВП  тръби Ф 50 мм по ул. 
„Трети март” с. Кацелово, община Две могили в експлоатация от м. септември 2018 г., на 
стойност 564,40 лв. 

1.13. Подмяна на СВО  с ПЕВП тръби Ф 16 мм по ул. „Георги Бенковски” № 10, с. 
Баниска, община Две могили, в експлоатация от м. октомври 2018 г., на стойност 268,46 
лв. 

1.14. Подмяна на СВО  с ПЕВП тръби Ф 16 мм по ул. „Христо Ботев” № 2, с. 
Помен, община Две могили, в експлоатация от м. октомври 2018 г., на стойност 358,77 лв. 

1.15. Подмяна на СВО  с ПЕВП тръби Ф 25 мм по ул. „Тодор Каблешков” № 27, гр. 
Две могили, община Две могили, в експлоатация от м. септември 2018 г., на стойност 
522,40 лв. 

1.16. Подмяна на СВО  с ПЕВП тръби Ф 25 мм по ул. „Тодор Каблешков” № 29, гр. 
Две могили, община Две могили, в експлоатация от м. септември 2018 г., на стойност 
676,90 лв. 

2. Копие от Решението да се изпрати на Асоциацията по ВиК на обособената 
територия, обслужвана от ВиК ООД – Русе, което да се счита за уведомление по реда на 
§9, ал. 10 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и 
допълнение на Закона за водите (ДВ, бр. 103 от 2013г., изм. и доп. ДВ, бр. 58 от 2015 г.). 

 

Четиринадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 312/18.09.2019 г., относно: 

Промени по бюджета на Община Две могили към 01.10.2019 г. и актуализация на плана за 
капиталовите разходи за 2019 година. 

По нея докладва:  

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

С цел осигуряване модернизация и преход към електронното управление, в 
изпълнение на повелята на закона за електронното управление и за ограничаване на 
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административната тежест на гражданите и юридическите лица е необходимо 
закупуването на дълготрайни материални активи, а именно: 

- Скенер, необходим на отдел ТСУ. За издаване на документи на гражданите от  
кадастралната карта и кадастралните регистри на град Две могили е необходимо 
сканиране на представените от тях документи.  

- Скенер, необходим за изпълнение функциите на звено по гражданска 
регистрация и административно обслужване. След извършване на услугата 
Нотариалното удостоверяване сме задължени да я регистрираме на 
платформата „Единство 2“ към Нотариалната камера. 

За своевременното и качествено обслужване на населението е необходимо да 
закупим сървър за програма „Матеус“ на отдел МДТ. Досега действащия е на 6 години – 
срок прекалено дълъг за компютърна техника.  

Необходимите средства ще бъдат от намаление на параграф „Материали“ на 
дейност Общинска администрация. 

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. Очакваме да постъпят средства от 
продажба на земя в размер на 50 000 лв. Ще бъде извършен текущ ремонт в ДГ „Св.св. 
Кирил и Методий” Две могили за 46 400 лв. и ще се допълни инвестиционната програма 
на общината, като се разкрие обект „Изграждане на паркинг в двора на здравно заведение 
с идентификатор 20184.1565.02 по плана на град Две могили” на стойност 3 600 лв.  

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

Разисквания по четиринадесета точка нямаше. 
 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
312/18.09.2019 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 04.10.2019 година  
 

Относно: Промени по бюджета на Община Две могили към 01.10.2019 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   + 
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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: 14  2 
 

По четиринадесета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание 

основание чл. 21, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното 

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

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, чл. 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. № 312 от 18.09.2019 г. след проведено поименно гласуване с 14 

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

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 1101 
 

1. Променя бюджета на община Две могили към 01.10.2019 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 01.10.2019 г.  

 

 Петнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 314/24.09.2019 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Айлен Исмаил Невенова за раждане на 
второ дете – Мелис Секчин. 

По нея докладва:  

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

дейности”: 

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

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

Комисията по „Бюджет и финанси” също разгледа на свое заседание заявлението и 
излезе със становище да бъде отпусната еднократна финансова помощ за раждане на 
второ дете в размер на 125 лева. 

Разисквания по петнадесета точка нямаше. 
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Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
314/24.09.2019 г. е явно, моля гласувайте. 

 

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

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

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

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

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

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

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

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

Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 314 от 24.09.2019 г. след 

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

(нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 1102 
 

1. Отпуска на Айлен Исмаил Невенова, живееща в град Две могили, ул. „Дунав” № 
22 еднократна финансова помощ в размер на 125,00 (сто двадесет и пет) лева, за раждане 
на второ дете – Мелис Сечкин, родено на 31.05.2019 г. 

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

 Шестнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 315/24.09.2019 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Десислава Володева Павлова за раждане на 
първо дете –Виктория Викторова Йорданова. 

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, с изключение на това, че бащата не е жител на нашата община, 
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 100 лева. 

Разисквания по шестнадесета точка нямаше. 
 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
315/24.09.2019 г. е явно, моля гласувайте. 

 

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

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

местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и 
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дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

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

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

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

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

Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 315 от 24.09.2019 г. след 

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

(нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 1103 
 

1. Отпуска на Десислава Володева Павлова, живееща в гр. Две могили, ул. 
„Александър Стамболийски” № 14, еднократна финансова помощ в размер на 100,00 (сто) 
лева, за раждане на първо дете – Виктория Викторова Йорданова, роден на 01.08.2019 г. 

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

 Седемнадесета точка от дневния ред: 

Изказвания, питания, становища и предложения от граждани. 

Такива не бяха направени. 
   

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 

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

Забележка: Списъците с резултатите от проведеното поименно гласуване по точки 
10; 11; 12; 13 и 14 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 07.10.2019 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) 


