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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 
 

№ 47 
 

Днес, 25 януари 2019 година, в 9.00 часа, в конферентната зала на Община Две 
могили, започна четиридесет и седмото 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 15 (петнадесет). 
Отсъстват: Георги Валентинов Георгиев, който е в болничен и Румен Стефанов Драков 

– по необясними причини. 
 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; Мариета Петрова – секретар на 
Общината; служители от Общинска администрация; кметове на кметства. 
  

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет:  
 

Колеги, преди да преминем към обсъждане на дневния ред, искам да ви направя едно 
съобщение. През миналата седмица се направи годишен отчет – анализ на Районната служба 
за пожарна безопастност и защита на населението. В тази връзка предлагам да дадем думата 
на гл. инсп. Росен Стойков – Началник на РСПБЗН в град Две могили, който да ни запознае с 
отчета за дейността на районната служба през 2018 година. 

Имате ли Вие някакви възражения или други предложения? 
Николай Христов – Общински съветник: 

Смятам, че отчетът за дейността на РСПБЗН ще оттегчи настоящото заседание на 
Общинския съвет, поради което предлагам той да бъде представен на следващото заседание 
предвидено за м. февруари, тъй като днес имаме доста сериозна работа, приемане на бюджета 
на Общината. 

 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет:  
 

Колеги, тъй като има направено предложение от Общинския съветник Николай 
Христов, аз ще подложа на гласуване двете предложения. 

Който е съгласен да дадем думата на гл. инсп. Росен Стойков – Началник на РСПБЗН в 
град Две могили, който да ни запознае с отчета за дейността на районната служба през 2018 
година, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
С 14 (четиринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 1 (един) глас „Въздържали 

се”, предложението се приема. 
Давам думата на гл. инсп. Росен Стойков. 
 

Гл. инсп. Росен Стойков – Началник на РСПБЗН в град Две могили запозна 

Общинските съветници и жителите на Общината с отчет – анализа за дейността на 

районната служба през 2018 година. 
 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет:  
 

Колеги, дневният ред за настоящото редовно заседание Ви е раздаден предварително. 
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Искам само да Ви уведомя, че след насрочване на настоящото заседание в деловодството на 
Общинския съвет постъпи една докладна записка, която с оглед характера си предлагам да 
бъде разгледана извънредно днес, а именно: Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 
35/24.01.2019 г., относно: Опрощаване задължения на сдружения на животновъдите - с. 
Острица и с. Могилино към Община Две могили. 

 

Имате ли Вие други предложения за изменение или допълнение на дневния ред? 
Байчо Георгиев – Общински съветник: 

Втора комисия разгледахме настоящата докладна записка на свое заседание и 
констатирахме две неща: 

1. В самата докладна записка никъде не е записано, че тя трябва да бъде разгледана 
като извънредна точка на настоящото заседание на Общинския съвет, което противоречи на 
нашия правилник, който сме гласували и приели единодушно. 

2. Преди две години решение със същия характер беше прието, съответно вънато от 
Областния управител, тогава ние го потвърдихме. Решението влезе в Административен съд, 
който потвърди становището на Областния управител, като отмени нашето решение. 

Ето защо, предложението на втора комисия е тази докладна записка да не влиза за 
разглеждане на настоящото заседание. 

Тази докладна записка, в този и вид може да бъде разгледана на следващото заседание 
на Общинския съвет. Освен това, искам да кажа, че втора комисия няма нищо против 
животновъдите, ние не сме настроени против тях, напротив – искаме и сме се мъчили назад в 
годините, включително и аз като адвокат да помагаме където можем. 

Христина Ефтимова – Общински съветник: 

Аз няма да оттегля докладната записка, считам че с това съм си изпълнила дълга като 
Общински съветник, затова нека подложим на гласуване двете предложения. 

 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет:  
 

Колеги, тъй като има направено предложение от Общинския съветник Байчо Георгиев 
от името на втора комисия, аз ще подложа на гласуване двете предложения по реда на тяхното 
постъпване. 

 

Който е съгласен с предложението направено от мен, а именно: Докладна записка от 
Христина Ефтимова с вх. № 35/24.01.2019 г., относно: Опрощаване задължения на сдружения 
на животновъдите - с. Острица и с. Могилино към Община Две могили да бъде включена като 
извънредна точка за разглеждане в дневния ред на настоящото редовно заседание, моля да 
гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
С 3 (три) гласа „За”, 6 (шест) гласа „Против” и 6 (шест) гласа „Въздържали се”, 

предложението не се приема. 
 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет:  
 

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

Против. 
Въздържали се. 
 

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

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

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
 

1. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 363/21.12.2018 г., относно: 

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за определяне  размера на 
местните данъци  на територията на община Две могили, област Русе. 

Докладва: Николай Христов – член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
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                    Байчо Георгиев – член на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

2. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 7/09.01.2019 г., относно: 
Информация относно работата на общинската администрация по административното 
обслужване на физическите и юридическите лица през 2018 г. 

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

и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

3. Докладна записка от Стефан Димитров с вх. № 8/11.01.2019 г., относно: 

Приемане на Отчет за дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 
му с общинската администрация за периода от 01.06.2018 г. до 31.12.2018 г.  

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

4. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 9/11.01.2019 г., относно: Вземане 
решение за даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен 
план за обект: Подземна оптична кабелна мрежа за електронни съобщения за нуждите на 
„Нетуоркс България“ ЕООД на територията на община Две могили, област Русе. 

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

и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

5. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 10/14.01.2019 г., относно: 

Информация за работата на Кметския наместник на село Пепелина, община Две могили. 
Докладва: Айдън Карамехмедов – член на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

6. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 11/14.01.2019 г., относно: 

Отдаване под наем на помещение, 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”. 

7. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 12/14.01.2019 г., относно: 

Отдаване под наем на лекарски кабинет, част от имот – публична общинска собственост. 
Докладва: Мехмед Мехмедов – секретар на Комисията по „Противодействие на 

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

сигурност, екология и други дейности”. 

8. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 13/14.01.2019 г., относно: 

Продажба на недвижим имот частна общинска собственост – „Друг вид терен със селищен 
характер“ в с. Пепелина. 

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

гори”. 

9. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 14/14.01.2019 г., относно: 

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

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

екология и други дейности”. 

10. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 15/14.01.2019 г., относно: 

Отдаване под наем на лекарски кабинет, част от имот – публична общинска собственост. 
Докладва: Галя Додева – член на Комисията по „Противодействие на корупцията и 

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

екология и други дейности”. 

11. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 16/14.01.2019 г., относно: 

Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост за 2019 година. 

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

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

дейности”. 
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12. Доклад от Божидар Борисов с вх. № 18/14.01.2019 г., относно: Приемане 
бюджета на Община Две могили за 2019 година. 

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

финанси”. 

                        Галя Додева – председател на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

                        Светлозар Донев – председател на Комисията по „Образование, 

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

                        Айдън Карамехмедов – председател на Комисията по „Здравеопазване 

и социални дейности”. 

                        Мехмед Чолаков – председател на Комисията по „Земеделие, 

животновъдство и гори”. 

                        Румен Марков – председател на Комисията по „Предотвратяване и 

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

дейности”. 

13. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 19/14.01.2019 г., относно: Отчет 
за изпълнение на  решенията на Общински съвет - Две могили от общинската администрация 
за второто шестмесечие на 2018 година. 

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

14. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 21/15.01.2019 г., относно: 

Мониторингов доклад на Община Две могили за 2018 година за изпълнението на Областната 
стратегия за интегриране на ромите /2012 – 2020/ на област Русе. 

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

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

15. Докладна записка от Красимира Русинова с вх. № 22/15.01.2019 г., относно: 

Отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществени прояви на 
малолетните и непълнолетните - гр. Две могили за 2018 г. 

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

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

16. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 23/16.01.2019 г., относно: 

Изпълнение на съдебно решение за признато право на собственост. 
Докладва: Николай Христов – член на Комисията по „Земеделие, животновъдство 

и гори”. 

17. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 24/16.01.2019 г., относно: 

Кандидатстване на Община Две могили за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от 
Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ за 
реализирането на проект „ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО 
ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ”, с 
местонахождение ПИ 20184.60.381, местност „Пръчкалъка”, община Две могили, област Русе. 

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

                    Румен Марков – председател на Комисията по „Предотвратяване и 

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

дейности”. 

18. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 25/17.01.2019 г., относно: 

Прекратяване на съсобственост между Община Две могили и физическо лице в имот с 
идентификатор 20184.1. 2139 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Две 
могили. 

Докладва: Галя Додева – член на Комисията по „Предотвратяване и установяване 

конфликти на интереси, общинска собственост, сигурност, екология и други дейности”. 

19. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 26/18.01.2019 г., относно: 

Информация за работата на Кметския наместник на село Широково, община Две могили. 
Докладва: Айдън Карамехмедов – член на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 
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20. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 27/18.01.2019 г., относно: 

Продажба на придаваема площ по улична регулация към имот с идентификатор 20184.1.2937 
по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Две могили. 

Докладва: Ивайло Пенев – член на Комисията по „Предотвратяване и установяване 

конфликти на интереси, общинска собственост, сигурност, екология и други дейности”. 

21. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 28/18.01.2019 г., относно: 

Продажба на придаваема площ по улична регулация към имот с УПИ – I-522 и УПИ- X-523 в 
кв. 57, по плана на с. Баниска, община Две могили. 

Докладва: Георги Георгиев – член на Комисията по „Предотвратяване и 

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

дейности”. 

22. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 30/18.01.2019 г., относно: 

Провеждане на редовно общо заседание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, 
обслужвана от „ВиК" ООД-Русе на 15.02.2019 г.  

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

23. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 20/15.01.2019 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Зорница Цанкова Цанева за раждане на 
близнаци – Тервел Янчов Венелинов и Яница Янчова Венелинова. 

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

дейности”. 

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

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

Първа точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 363/21.12.2018 г., относно: Приемане 
на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за определяне  размера на местните 
данъци на територията на община Две могили, област Русе. 

По нея докладва:  

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

В края на миналата година, бе приет Закон за изменение и допълнение на Закона за 
корпоративното подоходно облагане. С § 39 от този закон са направени редица промени в 
Закона за местните данъци и такси, които засягат местните данъци върху недвижимите имоти, 
превозните средства, наследствата, както и придобиването на имущества по дарения и по 
възмезден начин. Това налага да приведем в съответствие със закона нашата Наредба № 1 за 
определяне  размера на местните данъци  на територията на община Две могили, област Русе. 

Настоящата наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 е качена на сайта на 
Общината на 21.12.2018 г. и до настоящия момент, няма постъпили предложения за 
изменение, допълнениe или отмяна. 

В какво се изразяват направените промени в наредбата! 
1. Чл. 7, ал. 1, който указва кой се облага с данък върху недвижимите имоти, думите 

„сгради и поземлени имоти“ се заменят с „поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в 
сгради“. 

2. В чл. 9, който указва в случаите, когато няколко лица притежават правото на 
собственост или ограниченото вещно право върху недвижим имот, те дължат данък съответно 
на частите си, към текста „вещно право“ се  добавя „на ползване“. 

3. Чл. 10, ал. 1, който указва къде може да бъде заплатен данъка върху недвижимите 
имоти се допълва с възможността освен в брой на касите в Общината и кметствата може да 
платите на касата на Община Две могили и чрез ПОС-терминално устройство. 

4. Чл. 19, ал. 1 и 2, които указват размера на данъка за имот, който е основно жилище, 
се създава нова ал. 3. В нея е записано, че не се прилагат облекченията по ал. 1 и 2, ако се 
установи деклариране на повече от едно основно жилище.  
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5. Чл. 20, ал. 1 и 2, които указват условието за определяне на данъка и сроковете, в 
които трябва да бъдат изпълнени от собствениците и от носителите на ограниченото вещно 
право на ползване, се заменят с нови текстове.  

В ал. 1 се предвижда новопостроените сгради и постройки, които не подлежат на 
въвеждане в експлоатация по реда на ЗУТ, собственикът да уведоми за това писмено в 2-
месечен срок общината, като подаде данъчна декларация за облагане с годишен данък върху 
недвижимите имоти. 

В ал. 2 се предвижда да не подават данъчни декларации за облагане с годишен данък за 
новопостроените сгради, подлежащи на въвеждане в експлоатация по реда на ЗУТ. 
Необходимите данни за определяне на данъка на новопостроените сгради и/или на 
самостоятелни обекти в тях се предоставят на служителите в общината, от възложителя на 
строежа след завършването на сградата в груб строеж по образец. 

6. Чл. 21, който указва при промяна на обстоятелство, което има значение за 
определяне на данъка, текста „по чл. 19 предявяват правото си за ползване на данъчно 
облекчение чрез данъчна декларация, която подават“ се заменя с „уведомяват общината по 
реда и“. 

7. Чл. 30, който указва как се определя данък наследство и се съобщава  на всеки 
наследник или заветник поотделно, се добавя изречението: „На основата на данъчната оценка, 
послужила за определяне на данъка, служителят в общинската администрация определя 
дължимия годишен данък и го съобщава на всеки наследник или заветник”. 

8. Чл. 40, ал. 1, 2 и 3, които указват как собствениците на превозни средства декларират 
пред общината притежаваните от тях превозни средства, как могат да предявят правото си да 
бъдат освободени от данък или за ползване на данъчно облекчение, както и задълженията им 
при прекратяване на регистрацията се отменят. Чл. 40 остава с една алинеяс текст: «Размерът 
на данъка се определя от служител на общинската администрация по реда на чл. 54 от ЗМДТ ” 

9. Чл. 41, ал. 1 – 13, които указват как се определя данъка върху леките, товарните и 
специализираните автомобили, ремаркета и друга техника, се правят   промени, като най-
съществената е в ал. 1. Ако до сега, за леките автомобили, размера на данъка се определяше 
съобразно мощността на двигателя, коригиран с коефициент в зависимост от годината на 
производство, а именно: 

1. До 37 kW включително –  0.5 лв. за 1 kW. 
2. Над 37 kW до 55 kW включително – 0.6 лв. за 1 kW. 
3. Над 55 kW до 74 kW включително – 0.8 лв. за 1 kW. 
4. Над 74 kW до 110 kW включително – 1.2 лв. за 1 kW. 
5. Над 110 kW – 1.5 лв. за 1 kW. 
Сега, с това изменение на закона се предвижда следното: 
В ал. 1 се предвижда данъка върху леките и товарни автомобили с технически 

допустима максимална маса не повече от 3,5 т., годишният данък да се определя по формула 
от два компонента – имуществен и екологичен. 

Имущественият компонент ще се определя от стойността на данъка в зависимост от 
мощността на двигателя, коригирана с коефициент в зависимост от годината на производство 
на автомобила, по съответна формула. 

Размерът на данъка се определя веднъж в зависимост от мощността на двигателя, в 
следните граници: 

1. До 55 kW включително – 0,60 лв. за 1 kW, при граници: от 0.34 до 1.20 лв.; 
2. Над 55 kW до 74 kW включително – 0,80 лв. за 1 kW, при граници: от 0.54 до 1.62 

лв.; 
3. Над 74 kW до 110 kW включително – 1,20 лв. за 1 kW, при граници: от 1.10 до 3.30 

лв.; 
4. Над 110 kW до 150 kW включително – 1,50 лв. за 1 kW, при граници: от 1.23 до 3.69 

лв.; 
5. Над 150 kW до 245 kW включително – 1,80 лв. за 1 kW, при граници: от 1.60 до 4.80 

лв.; 
6. Над 245 kW – 2,50 лв. за 1 kW, при граници: от 2.10 до 6.30 лв. 
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Втори път, размерът на данъка се коригира с коефициент, в зависимост от годината на 
производство на автомобила:   
 1. Над 20 години – 1.1, при норма  от 1.1. 
 2. Над 15 до 20 години включително – 1, при норма 1; 
 3. Над 10 до 15 години включително – 1.3, при норма 1.3; 
 4. Над 5 до 10 години включително – 1.5, при норма 1.5; 
 5. До 5 години включително – 2.3, при норма 2.3. 
 Екологичният компонент се определя с коефициент, в зависимост от екологичната 
категория на автомобила в следните граници: 
 1. Без екологична категория, с екологични категории "Евро 1" и "Евро 2" – 1.20, при 
граници: от 1.10 до 1.40; 

2. "Евро 3" – 1.10, при граници: от 1.00 до 1.10; 
3. "Евро 4" – 0.90, при граници: от 0.80 до 1.00; 
4. "Евро 5" – 0.70, при граници: от 0.60 до 0.80; 
5. "Евро 6" и "ЕЕV" – 0.60, при граници: от 0.40 до 0.60.  
Промените в ал. 2, 4, 6, 9 и 12 не са толкова съществени, поради което няма да се 

спирам.   
 Създава се нова алинея 14, която предвижда, когато в регистъра по чл. 54, ал. 1  от 
ЗМДТ няма данни за екологична категория на моторното превозно средство да се приема че 
превозното средство е без екологична категория.“ 

10. Чл. 45, ал. 1 – 5, която досега предвиждаше данъчни облекчения за определени 
категории превозни средства, се предвижда, да бъда отменени ал. 1 и 5, а ал. 2 и 3 - изменени. 

11. Чл. 46, който указва в какви срокове се заплаща данъка върху превозните средства, 
текста: „30 октомври” се заменят с думите „31 октомври”. 

12. Чл. 47, който указва къде се внася данъка за превозни средства се прецизира 
досегашния текст 

13. Т. 21 от Приложение № 2 към чл. 56, който се отнася отдаванета на видеокасети 
под наем, се отменя. 

Втора комисия, на свое заседание, проведено на 18.01.2019 г. разгледа предоставения 
проект за наредба. 

Становището на Комисията е, проектът за наредба да бъде приет във вида, в който ни 
се предлага. 

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

Колегата беше изключително изчерпателен в представянето на промените в наредбата, 
аз ще обърна внимание само на две неща, които той пропусна. 

Новата алинея 14: „(14) Когато в регистъра по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ няма данни за 
екологична категория на моторното превозно средство, се приема че превозното средство е 
без екологична категория.“. Това е важно да го знаят хората. 

Освен това в чл. 45, ал. 2: „(2) За мотопеди и мотоциклети с мощност на двигатея до 74 
киловата включително, и съответстващи на екологична категория Евро 4 данъка с заплаща с 
20 на сто намаление, а за съответстващите на екологични категории, по-високи от Евро 4 – с 
60 на сто намаление от определения по чл. 41 данък.“ 

Алинея 3: „(3) За автобусите, товарните автомобили, с технически допустима 
максимална маса над 3,5 т, влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели, 
съответстващи на екологична категория "Евро 4", данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, а 
за съответстващите на "Евро 5", "Евро 6" и "ЕЕV" – с 50 на сто намаление от определения 
по чл. 41 данък.” 

Комисията по „Бюджет и финанси” също разгладе на свое заседание предложения ни 
проект на наредба и излезе със становище тя да бъде приета във вида, в който ни се предлага. 

В разискванията по първа точка участие взеха: 

1. Румен Марков – Общински съветник: 

Аз ще взема отношение само относно данъка върху пътните превозни средства. 
Съгласно новия ЗМДТ, местният данък за МПС се определя по формулата, която г-н 

Георгиев подробно разясни. Аз обаче имам един въпрос – понеже екологичният компонент се 
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определя от Общинския съвет, в зависимост от екологичната категория съгласно следната 
таблица, в следните граници: говоря за автомобилите без екологична категория до Евро 3. Аз 
не смятам, че нашата Община страда от сериозно замърсяване на въздуха и именно в тази 
връзка е гласуван и приет в Министерски съвет този законопроект за местните данъци и 
такси, където дава право на всеки Общински съвет да избере границата на коефициента за 
екологичния компонент. 

Мисълта ми е следната – автомобилите без екологичен компонент и тези, които са с 
Евро 3 да отидат на минималната ставка, а автомобилите с Евро 5 да отидат на максималната 
ставка, защото автомобилите с Евро 5 и 6 на практика им падат данъците, а всички знаем, че 
масовите автомобили на хората в нашата Община са без екологична категория или с Евро 3. 

2. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Това беше още едно предизвикателство за нас в този мандат, да въвеждаме и 
евростандартите и оттам нататък да се повишават и данъците на населението. Така или иначе 
предложеният вариант, преди да влезе за обсъждане претърпя доста разглеждания, 
обсъждания и мотивите ни, за да стигнем по този начин с тези коефициенти сме се 
съобразявали с масовите доходи на населението, т.е. да не се повишават чак толкова много, за 
да не натоварваме финансово хората, но ние трябва да се съобразяваме и с изискванията, 
които се поставят от Европейския съюз. Не е маловажно и това, че като се вдигнат много 
коефициентите от там пък ще дойде и ниската събираемост. Аз считам, че варианта, който е 
предложен в момента е най-справедливия и най-балансирания. 

 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, тъй като по тази докладна записка има направени две предложения, ще ги 
подложа на гласуване по реда на тяхното постъпване. 

 

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

Против. 
Въздържали се. 
С 14 (петиринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 1 (един) глас „Въздържал 

се”, предложението се приема. 
 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 363/21.12.2018 г. 
е поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 25.01.2019 година  
 

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за 

определяне  размера на местните данъци  на територията на община Две могили, област 

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  отсъства   
6. Димитър Петров Димитров +   
7. Ивайло Пенев Иванов  +   
8. Мехмед Руждиев Мехмедов  +   
9. Мехмед Селманов Чолаков +   
10. Николай Христов Христов +   
11. Румен Манолов Марков   + 
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12. Румен Стефанов Драков отсъства   
13. Светлана Йорданова Цветанова +   
14. Светлозар Милчев Донев +   
15. Севгюл Садулова Юмерова +   
16. Стефан Димитров Стефанов +   
17. Христина Димитрова Ефтимова +   
 Общо: 14  1 

 

След приключване на разискванията по първа точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 

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

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

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

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

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

за нормативните актове и Докладна записка с вх. № 363 от 21.12.2018 г. след проведено 

поименно гласуване с 14 (четиринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 1 (един) 

глас „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 917 
  

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за определяне размера 
на местните данъци на територията на община Две могили, област Русе: 

§ 1.  В чл. 7, ал. 1 думите „сгради и поземлени имоти“ се заменят с „поземлени имоти, 
сгради и самостоятелни обекти в сгради“.  

§ 2. В чл. 9, след думите „вещно право“ се  добавя „на ползване“. 
§ 3. В чл. 10, ал. 1 се правят следните изменения: 
1. т. 1 се изменя и добива следния вид: 
„1. В брой или чрeз ПОС-терминално устройство на касата на Община Две могили, 

находяща се на адрес бул. „България” № 84 и на каси в кметствата. 
2. т. 2 се изменя и добива следния вид: 
„2. По банков път – чрез превод по банковата сметка на общината. 
3. Създава се нова т. 4: 
„4. В брой в касите на EasyPay и „Български Пощи” АД” 
§ 4. В чл. 19 се създава нова ал. 3: 
„(3) В случай, че е установено деклариране на повече от едно основно жилище, 

облекченията по ал. 1 и 2 не се прилагат и данъкът се дължи в пълен размер за всяко от  
жилищата и за периода, в който едновременно са декларирани като основни жилища”. 

§ 5. В чл. 20 се правят следните изменения: 
1. Алинея 1 се изменя така: 
„(1) За новопостроените сгради и постройки, които не подлежат на въвеждане в 

експлоатация по реда на Закона за устройство на територията, собственикът уведомява за това 
писмено в 2-месечен срок общината по местонахождението на имота, като подава данъчна 
декларация за облаган с годишн данък върху недвижимите имоти”. 

2. Алинея 2 се изменя така: 
„(2) Не се подават данъчни декларации за облагане с годишен данък за 

новопостроените сгради, подлежащи на въвждане в експлоатация по рада на ЗУТ. 
Нобходимите данни за опрделяне на данъка на новопостроените сгради и/или на 
самостоятелни обекти в тях се предоставят на служителите чл. 4, ал. 1 от ЗМДТ от 
възложителя на строежа след завършванто на сградата в груб строеж по образец, определен от 
министъра на финансите.“ 

§ 6. В чл. 21 текста „по чл. 19  предявяват правото си за ползване на данъчно 
облекчение чрез данъчна декларация , която подават“ се заменя с „уведомяват общината по 
реда и“ 
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§ 7. В чл. 30 се добавя изречението „На основата на данъчната оценка, послужила за 
определяне на данъка, служителят в общинската администрация определя дължимия годишен 
данък и го съобщава на всеки наследник или заветник”. 
 § 8. В чл. 40 се изменя така: 

1. „Чл. 40. Размерът на данъка се определя от служител на общинската администрация 
по реда на чл. 54 от ЗМДТ ” 

2. Алинея 1 се отменя; 

3. Алинея 2 се отменя; 

4. Алинея 3 се отменя. 
 § 9. В чл. 41: 

1. Алинея 1 се изменя така: 
„(1) За леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече 

от 3,5 т годишният данък се състои от два компонента – имуществен и екологичен, и се 
определя по следната формула: 

ГДПС = ИмК x ЕК, 
където: 
ГДПС е годишният размер на данъка върху превозните средства за леки и товарни 

автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т; 
ИмК е имуществен компонент, който се определя по реда на т. 1; 
ЕК е екологичен компонент, който се определя по реда на т. 2 
 

1. имущественият компонент се определя от стойността на данъка в зависимост от 
мощността на двигателя, коригирана с коефициент в зависимост от годината на производство 
на автомобила, по следната формула: 

ИмК = СkW x Кгп, 
където: 
СkW е частта от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, 

която се определя от мощността на двигателя и размера на данъка, определен в следните 
граници: 

а) до 55 kW включително – 0,60 лв. за 1 kW; 
б) над 55 kW до 74 kW включително – 0,80 лв. за 1 kW; 
в) над 74 kW до 110 kW включително – 1,20 лв. за 1 kW; 
г) над 110 kW до 150 kW включително – 1,50 лв. за 1 kW; 
д) над 150 kW до 245 kW включително – 1,80 лв. за 1 kW; 
е) над 245 kW – 2,50 лв. за 1 kW; 
 

Кгп е коригиращ коефициент за годината на производство на автомобила в следните 
размери: 
Брой на годините от годината на производство, включително 
годината на производство 

Коефициент 

Над 20 години 1,1 
Над 15 до 20 години включително 1 
Над 10 до 15 години включително 1,3 
Над 5 до 10 години включително 1,5 
До 5 години включително 2,3 

  
2. екологичният компонент се определя в зависимост от екологичната категория на 

автомобила в следните граници: 
Екологична категория Коефициент 
без екологична категория, с екологични категории "Евро 1" и 
"Евро 2" 

1,20 

"Евро 3" 1,10 
"Евро 4" 0.90 
"Евро 5" 0,70 
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"Евро 6" и "ЕЕV" 0,60 
2. В алинея 2 думите „леки автомобили“ се заменят с „леки и товарни автомобили с 

 технически допустима маса не повече от 3,5 тона“ 
3. В алинея 4 думата „триколка” се замена с думите „триколесно превозно средство”. 
4. Алинея 6 се изменя така: 
„(6) Данъкът за товарен автомобил с техничски допустима максимална маса над 3,5 

тона, но не повече от 12 тона е в размер на 20 лв. за всеки започнати 750 кг.“  
5. В алинея 9 отпада текста „ , специализирани ремаркета за превоз на тежки или 

извънгабаритни товари с товароподемност над 40 тона”. 
6. В алинея 12 текста ”превозни средства от категория L7е по Закона за движението по 

пътищата” се заменя с текста „четириколесни превозни средства”. 
7. Създава се нова алинея 14: 
„(14) Когато в регистъра по чл. 54, ал. 1  от ЗМДТ няма данни за екологична категория 

на моторното превозно средство, се приема че превозното средство е без екологична 
категория.“ 

§ 10. Чл. 45 се правят следните изменения: 
1. Алинея 1 се отменя. 
2. Алинея 2 се изменя така:  
„(2) За мотопеди и мотоциклети с мощност на двигатея до 74 киловата включително, и 

съответстващи на екологична категория Евро 4 данъка с заплаща с 20 на сто намаление, а за 
съответстващите на екологични категории, по-високи от Евро 4 – с 60 на сто намаление от 
определения по чл. 41 данък.“ 

3. Алинея 3 се изменя така: 
„(3) За автобусите, товарните автомобили, с технически допустима максимална маса 

над 3,5 т, влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели, съответстващи на екологична 
категория "Евро 4", данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, а за съответстващите на "Евро 
5", "Евро 6" и "ЕЕV" – с 50 на сто намаление от определения по чл. 41 данък.” 

4. Алинея 5 се отменя. 
§ 11. В чл. 46 се правят следните изменения: 
1. В ал.1 думите „30 октомври” се заменят с думите „31 октомври”. 
§ 12. Член 47 се изменя така: 
„чл. 47. Данъкът се внася в приход на бюджета на общината по постоянен адрес 

съответно седалището на собственика, а в случаите по чл. 54, ал. 5 от ЗМДТ в приход на 
общината по регистрация на превозното средство.“ 

§ 13. В Приложение № 2 към чл. 56, т. 21 се отменя. 
§ 14. Заключителна разпоредба 

1. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2019 г. 
 

Втора точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 7/09.01.2019 г., относно: 
Информация относно работата на общинската администрация по административното 
обслужване на физическите и юридическите лица през 2018 г. 

По нея докладва:  

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

Представена ни е Информация относно работата на общинската администрация по 
административното обслужване на физическите и юридическите лица през 2018 г. Тя е много 
подробна и изчерпателна, описани са подробно всички сфери на дейностите. Важното, което 
трябва да отбележи е че от 1 ноември 2018 г. администрацията преустанови хартиения обмен 
на документи.  Приемането, регистрирането и изпращането на документи се осъществява чрез 
Системата за електронен обмен на съобщения. В Автоматизираната информационна система 
на общинска администрация  Две могили е създаден модул за поддръжка на електронен 
обмен  на документи, където се подготвят и съхраняват всички документи и съобщения, 
преминали през него. Регистрацията се извършва съгласно установените правила за работа в 
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системата за електронен обмен на съобщенията в общината, като към 31.12.2018 г. са 
регистрирани 68 документа и 72 са изпратени чрез електронният документооборот. С това 
разбира се, се очаква това да доведе до увеличение на ефективността на административния 
обмен и значително да намалеят разходите за закупуването на  хартия, както и за печатните 
консумативи, куриерски услуги и др.  

Извършените административни услуги са 8 673 броя като не са включени 
консултациите, осъществявани устно и чрез телефонните разговори. 

Събраните суми от административни такси и цени съгласно Наредба № 5 , предоставяни 
на ФЛ и ЮЛ са в размер на 38 249.50 лв., а стойността на административно технически 
услуги е 19 713.16 лв. В рамките на отчетния период приходите от продажба на туристически 
услуги са както следва: вход пещера Орлова чука – 81 428.00 лв.; рекламни материали – 4 
869.00 лв.; нощувки хижа Орлова чука – 1 048.00 лв. и туристически данък – 102.00 лв. 

Бързото и компетентно обслужване в Центъра за услуги и информация на гражданите е 
очевидно улеснение и предпочитание за гражданите и фирмите. Това е индикация, че 
възприетият подход за обслужване на едно гише е правилен и през настоящата 2019 г. е 
необходимо да се търсят начини и средства за изнасяне на всички предоставяни видове 
административни услуги в административния център. Няма постъпили негативни оценки и 
оплаквания за работата на служителите, както и сигнали за корупция през изминалата 2018 г. 
Броят на постъпилите сигнали и жалби през 2018 г. е сравнително малък, като в зависимост от 
типа и проблема са разпределени, както следва:  

• жалби от битов характер – 17 броя; 
• сигнали, свързани със сметосъбирането – 9 броя; 
• постъпили жалби за бездомни и скитащи кучета –  3 броя; 
• жалби за установяване на задължения – 6 броя. 

Всички преписки към момента са приключени с изпратен отговор на лицето, подало 
сигнала. Оставени без разглеждане са анонимните сигнали и жалби. 

През отчетния период за принудително събиране от частен съдебен изпълнител са 
изпратени 97 преписки на обща стойност 197 000 лв., от които 29 преписки са приключени и 
са събрани 2 800 лв. за стари задължения. Наблюдава се ръст в броя на преписките по 
издаване на различни по вид удостоверения и скици, свързани с устройство на територията с 
около 15 %.  

От 2018 г. на каса МДТ е поставен ПОС-терминал, чрез който гражданите заплащат 
дължимите местни данъци и такси и други услуги с дебитни или кредитни карти, без 
допълнителни такси и комисионни. С въвеждането на плащанията с ПОС-терминално 
устройство, община Две могили се стреми да улесни максимално своите граждани и 
представители на бизнеса, предлагайки им съвременни услуги и методи на обслужване. С 
ПОС устройството са платени задължения в размер на 8 517 лв. 

Втора комисия предлага подадената информация да бъде приета за сведение като в 
заключение на изложеното искам да се присъединя и подкрепя думите на директора на 
дирекцията Галина Кънчева, че всички потребители на административни услуги в общината 
са били обслужени качествено и в срок и това е видно от липсата на сигнали и оплаквания 
относно обслужването на гражданите и бизнеса.  

Разисквания по втора точка нямаше. 
 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 7/09.01.2019 г. е 
явно, моля гласувайте. 

 

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 и Докладна записка с вх. № 7 от 09.01.2019 г. след проведено явно 

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

„Въздържал се”, прие 
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РЕШЕНИЕ 

№ 918 
 

1. Приема предоставената Информация относно работата на общинската 
администрация по административното обслужване на физическите и юридическите лица през 
2018 г., като дава положителна оценка на работата на общинската администрация по 
административното обслужване на физически и юридически лица за 2018 година. 

Приложение: Информация относно работата на общинската администрация по 
административното обслужване на физическите и юридическите лица през 2018 г. 
 

Трета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Стефан Димитров с вх. № 8/11.01.2019 г., относно: Приемане 
на Отчет за дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация за периода от 01.06.2018 г. до 31.12.2018 г.  

По нея докладва:  

1. Димитър Димитров – 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 представеният ни Отчет за дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за 
периода от 01.06.2018 г. до 31.12.2018 г. През този отчетен период Общинският съвет е провел 
седем редовни и едно извънредно заседания и е приел 123 решения. За същия период имаме 
две върнати за преразглеждане наши решения, а именно: 

1. Решение № 871 по Протокол № 44/30.11.2018 г., с което ние дадохме съгласието си: 
„1. Да бъде отдаден под наем за срок от 10 (десет) години, за временно и възмездно 

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

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

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

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

Решението е отменено с Решение № 911 по Протокол № 46/28.12.2018 г. 

2. Решение № 876 по Протокол № 44/30.11.2018 г., с което ние дадохме съгласието си: 
„1. Дава съгласие да бъде отдаден под наем на СБАЛК „МЕДИКА КОР” ЕАД, за срок 

от 10 (десет) години за временно и възмездно ползване на част от следния недвижим имот - 
публична общинска собственост: помещение, с площ от 16.00 кв. м. /шестнадесет квадратни 
метра/, находящо се в триетажна масивна сграда, етаж 1, в Здравно заведение /Поликлиника/ 
гр. Две могили, Община Две могили, ул. „Христо Ботев” № 19, строена през 1973-75 година, в 
поземлен имот с идентификатор 20184.1.1565 (двадесет хиляди сто осемдесет и четири, точка, 
едно, точка, хиляда петстотин шестдесет и пет) по кадастралната карта и кадастралните 



 14

регистри на гр. Две могили, с начин на трайно ползване „За друг обществен обект, комплекс”, 
при граници и съседи: 20184.1.1147 (две хиляди сто осемдесет и четири, точка, едно, точка, 
хиляда сто четиридесет и седем), 20184.1.1152 (двадесет хиляди сто осемдесет и четири, 
точка, едно, точка, хиляда сто петдесет и две), 20184.1.2785 (двадесет хиляди сто осемдесет и 
четири, точка , едно, точка, две хиляди седемстотин осемдесет и пет) по АПОС № 
3725/24.03.2015 г. 

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

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

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

Решението е отменено с Решение № 912 по Протокол № 46/28.12.2018 г. 

През отчетния период в деловодството има постъпили два протеста и две предложения 
от Окръжна прокуратура срещу разпоредбите на Правилник № 1; Наредба № 3 и Наредба № 5, 
които се явяват незаконосъобразни, противоречат на закона, поради което са отменени и 
изменени. 
 За периода, на сайта на община Две могили са публикувани всички покани за свикване 
на заседанията на общинския съвет, с посочване на датата, дневния ред и докладчиците по 
него.  

Всички протоколи от заседанията на съвета са изготвяни в срок и изпращани на кмета 
на общината и на областния управител на област Русе.  

За отчетния период Постоянните комисии към Общинския съвет проведоха общо 46 
заседания, на които бяха разглеждани предложените проекти за решения, дебатираха се 
различните въпроси и материали, които постъпваха в деловодството на Общинския съвет, за 
което комисиите изготвяха своите становища и се определяха докладчиците за Заседанията на 
Общинския съвет. 

На заседанията на Постоянните комисии вземаха участие и служители от общинска 
администрация, които са изготвяли внасяните за разглеждане докладни записки. Така, считам 
че и всеки един от съветниците е имал възможността да се запознае по-подробно със 
съответните материали и въпросите, които е имал по тях. 

Заседанията на постоянните комисии за този период се провеждаха с пълно мнозинство 
и могат да се разпределят, както следва: 

1. Комисия по Бюджет и финанси – 9 заседания. 
2. Комисия по териториално устройство и строителство, местно самоуправление и 

нормативна уредба – 7 заседания. 
3. Комисия по образование, култура вероизповедания, символика, младежта спорта и 

туризма – 7 заседания 
4. Комисия по здравеопазване и социална политика – 7 заседания. 
5. Комисия по земеделие, животновъдство и гори – 7 заседания. 
6. Комисия по противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество, общинска собственост, сигурност, екология и други дейности – 9 
заседания. 

Становището на Комисията по „Териториално устройство и строителство, местно 
самоуправление и нормативна уредба” е предложеният ни отчет да бъде приет във вида, в 
който е представен. 

Разисквания по трета точка нямаше. 
 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Стефан Димитров с вх. № 8/11.01.2019 г. е 
явно, моля гласувайте. 
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По трета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 

във връзка чл. 27, ал. 3 и ал. 6 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 наше Решение № 672 по Протокол № 33/22.12.2017 г. и 

Докладна записка с вх. № 8 от 11.01.2019 г. след проведено явно гласуване с 15 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 919 
  

1. Приема Отчет за дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация за периода от 01.06.2018 г. до 31.12.2018 г. 

Приложение: Отчет за дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация за периода от 01.06.2018 г. до 31.12.2018 г. 

 

Четвърта точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 9/11.01.2019 г., относно: Вземане 
решение за даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен 
план за обект: Подземна оптична кабелна мрежа за електронни съобщения за нуждите на 
„Нетуоркс България“ ЕООД на територията на община Две могили, област Русе. 

По нея докладва:  

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

Постъпило е искане от фирма „НЕТУОРКС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, за изработване на 
Подробен устройствен план - Парцеларен план за обект: Подземна оптична кабелна мрежа за 
електронни съобщения за нуждите на „Нетуоркс България“ ЕООД на територията на община 
Две могили, област Русе. 

От представените от вносителя техническо задание съгласно чл. 125, ал.1 от Закона за 
устройство на територията /ЗУТ/ и скица-предложение е видно, че проектното трасе започва 
от последния стълб НН /ниско напрежение/, попадащ на границата на регулацията на гр. Две 
могили, продължава в сервитута на местен полски път до обхвата на Държавен републикански 
път, който пресича с хоризонтален сондаж и в сервитута на местни полски пътища, достига до 
границата на поземлен имот 20184.43.122. В него е разположена телекомуникационна 
апаратура, като трасето изгражда връзка между нея и мрежата на Възложителя в гр. Две 
могили. 

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 четвърта точка нямаше. 
 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 7/11.01.2019 г. е 
явно, моля гласувайте. 

 

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

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

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

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

взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с вх. № 7 от 

11.01.2019 г. след проведено явно гласуване с 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 920 
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1. Дава разрешение за изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за 
обект: Подземна оптична кабелна мрежа за електронни съобщения за нуждите на „Нетуоркс 
България“ ЕООД на територията на община Две могили, област Русе. 

2. Одобрява задание по чл. 125, ал. 1, за изработване на Подробен устройствен план - 
Парцеларен план за обект: Подземна оптична кабелна мрежа за електронни съобщения за 
нуждите на „Нетуоркс България“ ЕООД на територията на община Две могили, област Русе. 

3. Дава предварително съгласие за прокарване на подземна оптична кабелна мрежа за 
електронни съобщения за нуждите на „Нетуоркс България“ ЕООД на територията на община 
Две могили, област Русе до ПИ с идентификатор 20184.43.122 по Кадастралната карта и 
кадастралните регистри на гр. Две могили, община Две могили, област Русе. 

4. Задължава Кмета на общината да издаде необходимите заповеди по процедирането 
на Подробен устройствен план - Парцеларен план за обект: Подземна оптична кабелна мрежа 
за електронни съобщения за нуждите на „Нетуоркс България“ ЕООД на територията на 
община Две могили, област Русе. 

 

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

Пета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 10/14.01.2019 г., относно: 

Информация за работата на Кметския наместник на село Пепелина, община Две могили. 
По нея докладва:  

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

Периодично в Общинския съвет постъпва информация за работата на Кметския 
наместник на село Пепелина. Такава е постъпила и сега и тя включва периода от 06.12.2017 г. 
до 10.01.2019 г. 

В с. Пепелина към момента по постоянен адрес се водят 7 жители, по настоящ адрес 
- 24, а реално живеят 15 човека. Броят на пребиваващите в селото се увеличава значително 
през топлата част от годината. 

Кметският наместник не разполага със собствен бюджет и за дейността си разчита 
на общинския бюджет. От по миналата година, към кметският наместник на с. Пепелина и с. 
Широково бе назначен работник, който да отговаря за чистотата и текущите нужди на селата. 
След средата на изминалата година, по програма за заетостта беше назначен още един 
служител. Има зачислен 1 бр. храсторез и 1 бр. бензинов трион, закупен през 2018 г. Към 
момента местонахождението на канцеларията на кметския наместник е без промяна. Поради 
липса на стабилна интернет връзка, а и поради малкия брой искания, по-голямата част от 
административното обслужване на физическите лица се извършва от общинската 
администрация в Две могили.  

За изминалата година събираемостта на местните данъци и такси за с. Пепелина е 
както следва: Събираемост на местните данъци – 1 772 лева, Събираемост на такса битови 
отпадъци – 5 067 лева.  

В село Пепелина няма промишлени предприятия. Има регистрирани повече от 10 
животновъдни обекта, като повечето от тях са пчелини с общ брой на пчелните семейства 
повече от 1000 семейства. В кравефермата, която се стопанисваше от нови собственици, 
повече не се извършва стопанска дейност. В същия стопански двор се намира птицеферма за 
отглеждане на бройлери, която продължава да функционира. Рибарникът продължава да 
работи. 

Нивите в землището на Пепелина се обработват от различни селскостопански 
производители и кооперации. Малкото пустеещи селскостопански площи (частна, държавна и 
общинска собственост), се намират по поречието на р. Черни лом, където достъпът е силно 
ограничен. 

Към момента в село Пепелина няма търговски обект и заведения. Доставката на 
храни се извършва редовно от фирма Баки три пъти в седмицата (понеделник, сряда и петък). 

Има действаща една къща за гости в махала Тютюнка, която работи при наличие на 
направени резервации. 
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През 2018 за косене на банкетите и улиците в селото, се грижеха назначените 
служители. В началото на сезона, служители на Общината помогнаха да бъде окосен и 
гробищният парк в село Пепелина. 

За сметосъбирането и извозването на битовите отпадъци , почти изцяло се разчита 
на фирмата, с която общината има сключен договор. Камионът, с който се извършва тази 
дейност е доста голям, за малките не асфалтирани улички на с. Пепелина. Поради тази 
причина два пъти идваха служители на общината с друг транспорт, за да изпразнят на ръка 
препълнените контейнери. На няколко пъти променях местата на съдовете за сметосъбиране, 
за да се улесни тяхното вдигане. Точно поради недостъпността, както и заради графика 
,доколкото той се спазва, е невъзможно преминаването на 100% към индивидуални кофи за 
смет (голямата част от хората, генериращи отпадъци идват събота и неделя, а камионът 
минава през седмицата, и имащите кофи не могат да ги изнесат). За съжаление зачестяват 
случаите, в които се намират големи количества битови, не битови и строителни отпадъци 
захвърлени по дерета и канавки. В повечето случаи, това е дело на „хора”, които нямат нищо 
общо с Пепелина. 

Електро захранването на селото е стабилно, като проблемът с клоните на дърветата 
прорастнали в жиците остава, въпреки неколкократните кастрения. Все пак прекъсванията на 
тока са по-редки.  При подаване на сигнали аварийните екипи действат според възможностите 
си. При една от бурите през лятото, един от трафопостовете в с. Пепелина, получи сериозна 
повреда, която въпреки неблагоприятните условия бе отстранена още същата вечер и  ел. 
захранването бе възстановено. 

Водоснабдяването е един от постоянните проблеми в с. Пепелина. Старият 
етернитов водопровод често аварира, като прекъсванията в захранването понякога са 
ежедневни. Авариите се отстраняват бързо, но често са последвани от нови само на няколко 
метра от старата. Дългосрочно решение на проблема би било единствено пълната подмяна на 
водопровода в селото. Такива подмени продължават да се правят но „на парче” където 
авариите са по-чести. Сериозен проблем представлява обстановката след отстраняване на 
авария – когато е нарушена пътната настилка, дори след ремонтирането и има пропадания и 
само след една зима зейват дупки и пукнатини. Ако ремонтът е на не асфалтирана улица, 
мястото се превръща в тресавище, което може да се премине само в най сухите дни от 
годината. 

Липсата на резервни части и нови осветителни тела, на фона на лошите 
метеорологични условия, са причина състоянието на уличното осветление за съжаление да 
става все по тежко. Въпреки това, по-голямата част от лампите светят в момента. 

Снегопочистването се извършва своевременно и качествено от инж. Николай Бадев. 
В Пепелина има един жител, който използва услугите на „социалния патронаж“ през 

лятото, когато живее на село. 
Един от основните проблеми в село Пепелина е лошото състояние на улиците. По-

голямата част от тях са с тревна настилка (особено в Новата махала). В този случай 
избуяващата растителност на места напълно ги препречва, а най-слабият дъжд или сняг ги 
прави непроходими, включително и за камиона, извозващ сметта. На други места, където 
настилката е от трошен камък или калдаръм, са се образували трапове, в които се събира вода 
а вече и кал и прави възможно преминаването единствено с високо проходим автомобил (пътя 
от разклона до кравефермата покрай бившия Дунарит, пътя от моста към Тютюнка махала, 
всички улици към и в Зелена махала). За целта бяха осигурени т.нар. „фрезован асфалт“ и 
фракция, с които бе изградена пътна настилка до и в Зелена махала. В Пепелина са се 
отворили дупки в съществуващата асфалтова настилка, които с времето увеличават размерите 
и дълбочината си. 

Друг сериозен проблем е слабото покритие на мобилните оператори и липсата на 
стабилен Внтернет в селото.  

На територията на селата няма действащи регламентирани или не регламентирани 
сметища. В редките случаи на нарушения, след предупреждение, нередностите се отстраняват 
своевременно.  

През изминала година не имало сериозни бедствия на територията на с. Пепелина. 
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В началото на годината, както беше отразено и в медиите, р. Черни лом излиза 
няколко пъти от коритото си, без това да застраши пряко или косвено живота и имуществото 
на населението. 

През 2018 в Пепелина няма регистрирани сериозни престъпления и нарушения на 
обществения ред. В редките случаи на нарушения, след съдействие от служителите на КООРС 
или на полицията, проблемите бяха разрешени. 

След поставянето на видео наблюдение на двата паркинга и около Хижата 
инцидентите и вандалските прояви значително намаляха. 

След предходни бури с ураганни ветрове, силни валежи и градушки. Бе извършен 
наложителен ремонт и подмяна на покривите на навеса до хижата и на заведението за бързо 
хранене.  

Беше подобрена обстановката около барбекюто и тоалетните. Бяха поставени 
тротоарни плочки от бетонената пътека до барчето,  

Електрическото табло в пещерата беше изцяло подновено, с което сигурността на 
ел. инсталацията беше увеличена. За съжаление, трафопоста не беше подменен, което доведе 
до оставане на проблемите със слабия ток.  

Преди сезона 2018 г., бяха изработени и монтирани повече от 15 указателни и 
информационни табели, към и на територията на пещера Орлова чука. 

Беше създаден домейн за изграждане на интернет страница на пещерата, която в 
момента се изработва. 

Въпреки че през годината на Пещерата работиха трима екскурзоводи, има какво още 
да се желае по повишаване на качеството на посрещане на гостите на пещерата. Благодарение 
на Ангел Ангелов, за съжаление вече бивш екскурзовод, в първите месеци на сезона 
осветлението в пешерата беше приведено в отлично състояние. За съжаление, след 
напускането му другите двама екскурзоводи отново го занемариха, а ставаше дума за 
елементарна подмяна на електрически крушки. За щастие, цялостното развитие на Пещерата, 
като туристическа дестинация отново остави предимно положителни впечатления в 
посетителите, особено на фона на предходните години. За това е доказателство и направения 
оборот - повече от 81000  лева от вход (ръст повече от 14%) и 4 900 лева от рекламни 
материали (ръст от 63 % !!!) за времето от 01.04 до 31.10. За същия период приходите от 
нощувки са скочили почти два пъти до 1 048 лева, а продажбите в заведението за бързо 
хранене са на стойност 21 873 лева. 

През 2018 г. отново бяха проведени няколко мероприятия на прилежащите към Русе 
пещерни клубове. Туристическо дружество Приста - Русе, започна изграждането на 
специализирана туристическа пътека в близост до Пепелина, по проект спечелен от 
дружеството. Като част от проекта, бяха прочистени туристическите маршрути около пещера 
Орлова чука, както беше подновена и освежена туристическата маркировка. Общината и аз 
оказахме съдействие за изпълнението да тези дейности, с което беше затвърдено доброто 
взаимодействие с туристическите клубове. 

Комисията по „Териториално устройство и строителство, местно самоуправление и 
нормативна уредба” разгледа на свое заседание представената информация и излезе със 
становище тя да бъде приета. 

Разисквания по пета точка нямаше. 
 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 10/14.01.2019 г. 
е явно, моля гласувайте. 

 

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

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

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

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, във връзка с Решение № 672 по Протокол № 33/22.12.2017 г. и Докладна 

записка с вх. № 10 от 14.01.2019 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 

№ 921 
  

1. Приема за сведение Информация за работата на Кметския наместник на село 
Пепелина, община Две могили. 

Приложение: Информация за работата на Кметския наместник на село Пепелина, 
община Две могили. 
 

Шеста точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 11/14.01.2019 г., относно: Отдаване 
под наем на помещение, 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”: 

Община Две могили е собственик на сграда „Здравно заведение” (бивша 
Поликлиника). Същата е на три етажа, със застроена площ 492 кв. м., с предназначение 
„Здравно заведение”. СБАЛК „МЕДИКА КОР” ЕАД изявява желание да наеме обособени 
части от сградата, представляващи: помещение с площ от 16 кв. м., находящо се на първи 
етаж в „Здравно заведение“, в което да разположи оборудване за нов вид услуга, а именно он-
лайн запазване на час и осъществяване на аудио-видео комуникация в реално време, с цел 
насрочване на медицинска консултация.  

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 следния недвижим имот – публична общинска 
собственост: помещение с площ 16 кв. м. с административен адрес: ул. „Христо Ботев” № 19 
находящ се на първи етаж в триетажна масивна сграда, представляваща „Здравно заведение” 
(бивша Поликлиника). 

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 шеста точка нямаше. 
 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 11/14.01.2019 г. 
е поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 25.01.2019 година  
 

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

собственост. 

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

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ” 

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

 

По шеста точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 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 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. № 11 

от 14.01.2019 г. след проведено поименно гласуване с 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 922 
  

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: помещение с площ 16 кв. (шестнадесет кв. м.), с 
административен адрес: ул. „Христо Ботев” № 19, находящ се на първи 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 извънболнична помощ, съгласно чл. 11, ал. 1, т. 1, б. „в” 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 3,00 лв. (три лева) за кв.м. или 48,00 лв. (четиридесет и 
осем лева) без ДДС и 57,60 лв. (петдесет и седем лева и шестдесет 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. 
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6. В тридневен срок от сключването на договора за отдаване под наем, да се представи 
копие от същия в Общински съвет Две могили. 

 

 Седма точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 12/14.01.2019 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”: 

Община Две могили е собственик на сграда „Здравно заведение” (бивша 
Поликлиника), с предназначение „Здравно заведение”. С договор за отдаване под наем № 451 
от 30.09.2015 г., обособени части от сградата, представляващи: обособено помещение 
„Лекарски кабинет” № 14, с площ от 18 кв. м., находящо се на втори етаж в „Здравно 
заведение“ е отдадено под наем за срок от три години на д-р Виолета Русинова Русева – 
акушер гинеколог с начин на ползване за лекарски кабинет. Срокът на договора е изтекъл на 
30.09.2018 г., и удължен с Допълнително споразумение до сключването на нов Договор. 

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 следния недвижим имот – публична общинска 
собственост: лекарски кабинет № 14 с площ 18 кв. м. с административен адрес: ул. „Христо 
Ботев” № 19, находящи се на втори етаж в триетажна масивна сграда, строена през 1973-75 
година, с площ 492 кв. м., представляваща „Здравно заведение” (бивша Поликлиника). 

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 седма точка нямаше. 
 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 12/14.01.2019 г. 
е поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 25.01.2019 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 +   
4. Галя Миткова Додева +   
5. Георги Валентинов Георгиев  отсъства   
6. Димитър Петров Димитров +   
7. Ивайло Пенев Иванов  +   
8. Мехмед Руждиев Мехмедов  +   
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9. Мехмед Селманов Чолаков +   
10. Николай Христов Христов +   
11. Румен Манолов Марков +   
12. Румен Стефанов Драков отсъства   
13. Светлана Йорданова Цветанова +   
14. Светлозар Милчев Донев +   
15. Севгюл Садулова Юмерова +   
16. Стефан Димитров Стефанов +   
17. Христина Димитрова Ефтимова +   
 Общо: 15   

 

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

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

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

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, чл. 14, ал. 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 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. № 12 

от 14.01.2019 г. след проведено поименно гласуване с 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 923 
 

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 № 14 с площ 18 кв., 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 № в3725/24.03.2015 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 3,60 лв. (три 
лева и шестдесет стотинки) без ДДС и 4,32 лв. (четири лева и тридесет и две 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. 
 

Осма точка от дневния ред: 
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Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 13/14.01.2019 г., относно: Продажба 
на недвижим имот частна общинска собственост – „Друг вид терен със селищен характер“ в с. 
Пепелина. 

По нея докладва: 

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

Община Две могили е собственик на недвижим имот, а именно: „Друг вид терен със 
селищен характер“ с площ 941 кв. м., представляващ Поземлен имот № 5 в масив 90 по плана 
на новообразуваните имоти в местността „Тютюнка махала“, в землището на с. Пепелина.  
 Постъпило е заявление от Калоян Стефанов Станев от гр. Варна, с което проявява 
интерес за закупуване на гореописания имот. 
 Имотът не е в добро състояние, обрасъл е с храстовидна растителност. Община Две 
могили няма ресурс да осъществи поддръжката на недвижимия имот, поради което 
целесъобразно би било той да бъде продаден. Продажбата на недвижимия имот ще генерира 
допълнителни приходи за Община Две могили. 
 Съгласно чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост „Продажбата на имоти и 
вещи – частна общинска собственост се извършва след решение на общински съвет от кмета 
на общината след провеждане на публичен търг или публичнооповестен конкурс”.  

Посоченият недвижим имот е включен в т. 2 на Раздел IV от Програмата за управление 
и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019 година, приета с Решение на 
Общински съвет Две могили на настоящата сесия. 

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

Разисквания по осма точка нямаше. 
 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 13/14.01.2019 г. 
е поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 25.01.2019 година  
 

Относно: Продажба на недвижим имот частна общинска собственост – „Друг вид 

терен със селищен характер“ в с. Пепелина. 

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

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ” 

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

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 организацията и 

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

администрация, чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 37, ал. 

1 и чл. 53, 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. № 13 от 14.01.2019 г. след проведено поименно гласуване с 15 (петнадесет) 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 924 
 

1. Дава съгласие да бъде продаден след провеждане на публичен търг с явно наддаване 
недвижим имот - „Друг вид терен със селищен характер“ с площ 941 кв. м., представляващ 
Поземлен имот № 5 в масив 90 по плана на новообразуваните имоти в местността „Тютюнка 
махала“, в землището на с. Пепелина, Община Две могили, област Русе, при граници и 
съседи: север – ПИ № 4, изток – път, юг – ПИ № 6, запад - мера.  

2. При данъчна оценка на имота в размер на 1308,40 лв. (хиляда триста и осем лева и 
четиридесет стотинки) и пазарна оценка в размер на 2 061 (две хиляди и шестдесет и един) 
лева без ДДС, съгласно доклада на лицензиран оценител от 09.01.2019 г., определя начална 
продажна цена в размер на 2 100 (две хиляди и сто) лева. 

2.1. Стъпка на наддаване – 10 % (десет процента) от началната цена. 
3. Възлага на Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите действия за: 
3.1. Изпълнение на решението по т. 1 и т. 2; 
3.2. Сключване на договор за покупко – продажба и вписването му в Публичния 

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

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

 

Девета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 14/14.01.2019 г., относно: Отдаване 
под наем на лекарски кабинет, част от имот – публична 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 „Здравно заведение” (бивша 
Поликлиника), с предназначение „Здравно заведение“. С договор за отдаване под наем № 640 
от 08.03.2016 г., обособени части от сградата, представляващи: обособено помещение 
„Лекарски кабинет” с площ от 18 кв. м., находящо се на първи етаж в „Здравно заведение“ е 
отдадено под наем за срок от три години на „АСИМП – ИП - д-р Румен Цанков, с начин на 
ползване за лекарски кабинет.  

В деловодството на Община Две могили е постъпило заявление от д-р Румен Ангелов 
Цанков, с което изявява желание Договор № 640 от 08.03.2016 г. да бъде подновен за срок от 5 
години, поради изтичане на срока на договора, а именно 08.03.2019 г. 

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, предлагам да бъде отдаден под наем за временно и възмездно ползване за срок от 10 
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години част от следния недвижим имот – публична общинска собственост: лекарски кабинет с 
площ 18 кв. м с административен адрес: ул. „Христо Ботев” № 19 находящ се на първи етаж в 
триетажна масивна сграда, представляваща „Здравно заведение” (бивша Поликлиника). 
Комисията по „Противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото 
имущество, общинска собственост, сигурност, екология и други дейности” разгледа на свое 
заседание предложеният 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. № 14/14.01.2019 г. 
е поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 25.01.2019 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 +   
4. Галя Миткова Додева +   
5. Георги Валентинов Георгиев  отсъства   
6. Димитър Петров Димитров +   
7. Ивайло Пенев Иванов  +   
8. Мехмед Руждиев Мехмедов  +   
9. Мехмед Селманов Чолаков +   
10. Николай Христов Христов +   
11. Румен Манолов Марков +   
12. Румен Стефанов Драков отсъства   
13. Светлана Йорданова Цветанова +   
14. Светлозар Милчев Донев +   
15. Севгюл Садулова Юмерова +   
16. Стефан Димитров Стефанов +   
17. Христина Димитрова Ефтимова +   
 Общо: 15   

 

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

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

3, ал. 2, т. 2 от Правилник № 1 за 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 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. № 14 от 14.01.2019 г. 

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

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

РЕШЕНИЕ 

№ 925 
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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 18 кв. м, с административен адрес: 
ул. „Христо Ботев” № 19, находящ се на първи етаж в триетажна масивна сграда, строена през 
1973-1975 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 3,60 лв.(три лева 
и шестдесет стотинки) без ДДС и 4,32 лв. (четири лева и тридесет и две 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. 
 

Десета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 15/14.01.2019 г., относно: Отдаване 
под наем на лекарски кабинет, част от имот – публична общинска собственост. 

По нея докладва:  

1. Галя Додева – член на Комисията по „Противодействие на корупцията и за 

отнемане на незаконно придобитото имущество, общинска собственост, сигурност, 

екология и други дейности”: 

Община Две могили е собственик на сграда „Здравен дом”, находяща се в с. Кацелово. 
Сградата е двуетажна, полумасивна, с площ от 196 кв. м., състояща се от 2 кабинета, 3 стаи и 
сервизно помещение на първия етаж и два кабинета, четири стаи и избено помещение на 
втория етаж. Имота е публична общинска собственост. С договор за отдаване под наем № 440 
от 21.05.2015 г., обособени части от сградата, представляващи: обособено помещение 
„Лекарски кабинет” с площ от 12 кв. м. и обособено помещение „Манипулационна” с площ от 
10 кв. м. са отдадени под наем за срок от три години на д-р Младен Йорданов Димитров с 
начин на ползване за лекарски кабинет. Срокът на договора е изтекъл на 04.05.2018 г. 

В деловодството на Общината е постъпило заявление от д-р Младен Йорданов 
Димитров, с което изявява желание за сключване на нов договор за наем на двете помещения. 

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 с. Кацелово, 
Кметът на Общината ни предлага да бъде отдаден под наем за временно и възмездно ползване 
за срок от 10 години част от следния недвижим имот – публична общинска собственост: 
лекарски кабинет с площ 12 кв. м. и манипулационна с площ 10 кв. м., с административен 
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адрес: ул. „Трети март” № 40 находящи се на първи етаж в двуетажна полумасивна сграда, 
представляваща „Здравен дом”, находяща се в с. Кацелово. 

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 и излезе със становище 
предложеният ни проект на решение да бъде приет. 

Разисквания по десета точка нямаше. 
 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 15/14.01.2019 г. 
е поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 25.01.2019 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 +   
4. Галя Миткова Додева +   
5. Георги Валентинов Георгиев  отсъства   
6. Димитър Петров Димитров +   
7. Ивайло Пенев Иванов  +   
8. Мехмед Руждиев Мехмедов  +   
9. Мехмед Селманов Чолаков +   
10. Николай Христов Христов +   
11. Румен Манолов Марков +   
12. Румен Стефанов Драков отсъства   
13. Светлана Йорданова Цветанова +   
14. Светлозар Милчев Донев +   
15. Севгюл Садулова Юмерова +   
16. Стефан Димитров Стефанов +   
17. Христина Димитрова Ефтимова +   
 Общо: 15   

 

По 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, 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 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. № 15 

от 14.01.2019 г. след проведено поименно гласуване с 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 926 
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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 12 кв. м. и манипулационна с площ 
10 кв. м., с административен адрес ул. „Трети март” № 40, находящи се на първи етаж в 
двуетажна полумасивна сграда, строена през 1950 година, находяща се в УПИ I, в кв. 94 по 
регулационния план на с. Кацелово, предмет на Акт за публична общинска собственост № 
119/10.05.1999 г. Имотът 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 0,18 ст. (осемнадесет стотинки) за кв.м. или 3,96 лв.(три 
лева и деветдесет и шест стотинки) без ДДС и 4,75 лв. (четири лева и седемдесет и пет 
стотинки) с ДДС, общо за двете помещения. 

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

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

3. Определя следните условия за допускане до участие в търга: 
3.1 Кандидатите да са регистрирани по Търговския закон или по Закона за 

кооперациите, съгласно чл. 3 от Закона за лечебните заведения; 
3.2 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; 
3.3 Кандидатите да имат сключен договор с Национална здравноосигурителна каса;  
4. Възлага на Кмета на Община Две могили да изпълни решението на Общински съвет 

Две могили. 
5. 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. № 16/14.01.2019 г., относно: Приемане 
на годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 
година. 

По нея докладва:  

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

конфликти на интереси, общинска собственост, сигурност, екология и други дейности”: 

Настоящата докладна записка, относно Приемане на годишна програма за управление 
и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 година е пряко свързана със 
следващата точка от дневния ред, а именно: приемането на бюджета на общината за 2019 г. 

Докладната се отнася за неданъчните приходи на Общината свързани с управлението 
на собствеността на нашата община. 

Ще направя една кратка ретроспекция с отчета за 2018 година и прогнозния резултат за 
2019 година. 

Първо приходи от управлението на имоти общинска собственост – отчет за 2018 г. 
7 200 лева, прогнозен резултат за 2019 г. 1 000 лева за движими вещи; наем жилища няма 
никаква разлика; наем земя, което прави най-сериозно впечатление – отчет за 2018 г. 363 406 
лева, прогнозен резултат за 2019 г. 642 500 лева, т.е. очакваме увеличение с близо 300 000 
лева. На заседанието на комисията беше извикан началника на отдела да ни даде разяснение 
откъде очакваме такива сериозни приходи, който ни обясни, че това са нивите в село 
Кацелово; другото увеличение с лихвите в размер на 135 000 лева са пасищата в селата 
Острица, Кацелово, Чилнов и Могилино и последното увеличение в размер на 35 000 лева се 
очаква от земите наети преди това от Лигнум. Като цяло това увеличение с 300 000 лева е 
заложено в бюджета и ние ще го приемем с известни резерви. 
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Продажба на имоти общинска собственост – отчетът за 2018 г. е 44 698 лева, а 
прогнозния резултат за 2019 г. е 73 720 лева, тук нещата вече са по-реалистични. 

Оттам нататък няма нищо притеснително, поради което становището на Комисията по 
„Предотвратяване и установяване конфликти на интереси, общинска собственост, сигурност, 
екология и други дейности” е предложената ни программа да бъде приета във представения и 
вид. 

Разисквания по единадесета точка нямаше. 
 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 16/14.01.2019 г. 
е поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 25.01.2019 година  
 

Относно: Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост 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  отсъства   
6. Димитър Петров Димитров +   
7. Ивайло Пенев Иванов  +   
8. Мехмед Руждиев Мехмедов  +   
9. Мехмед Селманов Чолаков +   
10. Николай Христов Христов +   
11. Румен Манолов Марков +   
12. Румен Стефанов Драков отсъства   
13. Светлана Йорданова Цветанова +   
14. Светлозар Милчев Донев +   
15. Севгюл Садулова Юмерова +   
16. Стефан Димитров Стефанов +   
17. Христина Димитрова Ефтимова +   
 Общо: 15   

 

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

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

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

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, чл. 4, ал. 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. № 16 от 

14.01.2019 г. след проведено поименно гласуване с 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 927 
  

1. Приема годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост за 2018 година. 
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2. Упълномощава кмета на Община Две могили да предприеме необходимите действия 
за изпълнение на решението. 

Приложение: Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост за 2019 година. 
 

Дванадесета точка от дневния ред: 

Доклад от Божидар Борисов с вх. № 18/14.01.2019 г., относно: Приемане бюджета на 
Община Две могили за 2019 година. 

По него първо бе дадена думата на Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

В този бюджет, както и в предходните се постарахме да го изготвим така, че да води 
до: 

1. Финансовото състояние на Общината – само напомням, че 2015 година, ноември 
месец, когато поех този мандат на управление Общината беше със задължения в размер на 
1 200 000 лева. Към 31.12.2017 година задълженията на Общината бяха вече към доставчици в 
размер на 291 138 лева, корекцията за прословутия Воден цикъл в размер на 441 467 лева. 
Както знаете през 2016 година заведохме дела и в момента делото се намира в Софийски 
градски съд, така че отчакваме от там някакво решение, за да падне и този дълг. В края на 
2018 година към 31.12., сумата за корекцията също е дадена, тъй като все още не е отменена и 
размерът е същия. Просрочените задължения към фирми, които Общината дължи са в размер 
на вече 156 562 лева. Искам да ви кажа, че за тези три години освен издръжната на Общината 
сме успели и да намалим задълженията и за години назад. Поставили сме си за цел през 2019 
година да изчистим всички задължения – остават 29 000 лева по трансграничното 
сътрудничество; по енергийна ефективност сградата на бившето БКС, която е правена през 
предходния мандат, която е правена със заем по 2 900 лева връщаме всеки месец; и едно ново 
възникнало задължение по тези пасища в размер на 10 000 лева за хонорари на адвокати. 

2. Социалните дейности – в ОП „ОХ” беше подменено изцяло кухненското оборудване, 
беше закупен нов автомобил за разнасяне на храната на хората. 

3. Образованието – дълги години имаше проблеми със санитарните възли в училищата, 
така че там се насочваха много от средствата, за да могат училищата да отговарят на 
необходимите изисквания. За тази година по капиталовата програма сме заложили детската 
градина в село Баниска. 

4. Инфраструктурата – всички знаем, че от дълги години не са правени ремонти на 
улична мрежа; читалищата по линия на културата; залагат се средства и за сигурността на 
населенито за доиграждане на видеонаблюдението на територията на цялата Община. 

5. Насочват се средства и за кандидатстване по проекти; залагаме в този бюджет 
изготвянето на проект за Спортен комплекс. 

6. Планират се средства за закриване и рекултивация на сметището и ние искаме или не 
ще трябва да го направим до края на годината. 

7. Отделят се средства и за ремонт на Кметсвата по населените места от Общината. 
След това по него докладва:  

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

Основната цел на бюджет 2019 г. е постигане на финансова стабилност чрез 
законосъобразно, ефективно и прозрачно разходване на средства, по-нататъшна модернизация 
на общинската инфраструктура и предоставяне на по-качествени услуги на общността. 
Основната цел на финансовата политика на общината е да обвърже определените цели и 
приоритети за развитието й, с ресурсите и очаквания ефект за населението. Най-сложният 
елемент на тази политика е постигането на оптимален баланс между желаното, необходимото 
и възможното с наличния финансов ресурс. 

Приоритети при съставяне на бюджета на общината за 2019 г. са: Развитие на 
икономиката и насърчаване на инвестициите; Балансирано развитие на града и селата; 
Финансова стабилност и дисциплина; Оптимално използване възможностите на привличане 
на средства по национални, европейски и международни програми; Насочване на инвестиции 
за модернизация и развитие на техническата инфраструктура и градската среда – 
благоустрояване на улична мрежа и общинска пътна мрежа, водопроводи, изграждане на 
съвременни отоплителни системи и други; Провеждане на активна социална политика, 
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насочена към подобряване на качеството на живот и възможностите за реализация; 
Подобряване условията за предоставяне на публични услуги. 

По приходната част на бюджет 2019 г. приходите с държавен характер са в размер на 4 
533 038 лева. Те включват: обща допълваща субсидия в размер на 4 304 386 лв.; собствени 
приходи на училищата, прилагащи системата на делегираните бюджети в размер на 23680 лв., 
изцяло планирани от ПГСС „К.А. Тимирязев”. Приходът е от наем сгради и земеделски земи и 
от стопанска дейност; преходни остатъци от 2018 г. от неусвоени средства за финансиране на 
делегирани от държавата дейности в размер на 204 972 лв.  

Относителният дял на държавните приходи за 2019 г. в общия размер на бюджета е 
54,7 %, а в първоначалния план за 2018 г. – 58,2 %. Като цяло приходите за делегирани от 
държавата дейности спрямо първоначалния план за 2018 г. са завишени с 13,9 %. 

Приходите с общински характер са в размер на 3 744 457 лв. Те включват: 
предоставени от държавата обща изравнителна субсидия – 694 800 лв.; трансфер за зимно 
поддържане и снегопочистване на общинските пътища – 122 600 лв.; целева субсидия за 
капиталови разходи е в размер на 454 100 лв. 

През 2019 г. целевата субсидия за капиталови разходи ще се предоставя след 
представянето на заявки до 5 число на текущия месец.  

Постъпленията от местни данъци и такси се формират на база определените ставки в 
наредбите, приети от Общински съвет, очакваната събираемост на задълженията за текущата 
година и на несъбраните от минали години. В бюджет 2019 г. са запазени данъчните ставки на 
имуществените данъци с изключение на данък върху МПС. С изменение на Закона за 
местните данъци и такси бе променен принципа на определяне на данък МПС, за което сме 
предложили изменения в Наредба № 1 за определяне на местните данъци на територията на 
Община Две могили, област Русе. Размерът на данъчните приходи е определен на база 
изпълнението през последните години – 513 650 лв. В проекта за бюджет на Община Две 
могили за 2019 г. заложеният размер на неданъчните приходи е 1 582 440 лв. Не се предвижда 
съществено увеличение на приходите от такси. В приходите с неданъчен характер с 
отрицателен знак са планирани разходи за ДДС – 77 200 лв. и за данък по ЗКПО – 12 500 лв. 
Предвидени са приходи от продажба на земя и имущество в размер на 74 920 лв. и от 
концесии 7 000 лв.  

В приходната част за местни дейности е включена и частта от преходния остатък към 
31.12.2018 г. в размер на 631 481 лв., от които с целеви характер са 2 509 лв. от АПИ за зимно 
снегоподдържане и снегопочистване на ІІІ класна пътна мрежа, 87 лв. от АПИ за поддържане 
на ІІІ класна пътна мрежа, 200 038 лв. за ремонт на ул. Христо Ботев, 322 000 лв. ремонт 
Читалище с. Помен, 43 775 лв. капиталови разходи – за ремонт на ул. „Чипровци“, 1 929 лв. от 
продажби на ДМА, 21 271 лв. за зимно снегопочистване и 29 428 лв. за зимно 
снегопочистване от стихийни бедствия . 

Разходите за държавни дейности се финансират от обща допълваща субсидия, 
собствени приходи и преходен остатък. Конкретният им размер е определен със ЗДБРБ за 
2019 г., разчетните натурални и стойностни показатели по функции, в съответствие със 
стандартите, утвърдени с Решение на Министерски съвет за 2019 г. Завишени са стандартите 
във всички функции. Приложен е нов модел на финансиране на разходите за занимания по 
интереси в образованието, съгласно наредба на МОН. Разчетени са средства за увеличение на 
заплатите на учителите. 

За 2019 г. са предвидени 4 533 038 лв. за финансиране на държавни дейности с 
държавни приходи, при първоначален план за 2018 г. – 3 979 361 лв. т. е. увеличение от 13,9 
%. 
 През 2019 г. за Инвестиционна програма са планирани 782 847 лева. 

През 2019 г. продължаваме да погасяваме заем към фонд „Енергийна ефективност и 
възобновяеми източници”. Изтегленият заем в размер на 116 740 лв. за съфинансиране на 
проект „Ремонт на бивша сграда на БКС”. През 2019 г. ще погасим 11 013 лв. и ще 
приключим. С планираните средства за разплащане на общински дълг община Две могили 
спазва ограничението на чл. 32 от Закона за публичните финанси за годишен размер на 
плащанията по общинския дълг. 
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Комисията по „Бюджет и финанси” разгледа на свое заседание предложения ни 
проекто бюджет на Общината за 2019 година и излезе със становище той да бъде приет. 

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

Община Две могили е изправена пред предизвикателството да отговори на очакванията 
на жителите на общината да направи най-доброто във всички сектори на местното 
самоуправление,да изпълни бюджета, спазвайки приоритетите и изискванията на местната 
общност. Бюджета е балансиран при направен анализ на приходите за 2018г. и разчет на 
разходите, съгласно приоритети заложени в програмата за управление и развитие на 
общината. Част от основните задачи пред всички нас през 2019г. са: продължаване 
финансовата стабилност на общината, откритост и отчетност, планиране и разходване на 
публичните средства в сферите на инфраструктурата и благоустрояването, образование, 
екология, култура, здравеопазване и социални дейности. Считаме, че предложеният бюджет е 
съобразен с възможностите на общината и разработен в съответствие с действащата 
нормативна база . Становището на 2-ра комисия е: приема предложеният бюджет за 2019 г.  

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

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”: 

Комисията по „Образование, култура вероизповедания, символика, младежта, спорта и 
туризма” също разгледа на свое заседание предложения ни за приемане бюджет на Община 
Две могили за 2019 г. Всички знаете, че на предишни наши заседания приехме Културния и 
Спортния календар на Общината за 2019 година. Тогава, обаче решихме, че сумите, които ще 
бъдат обезпечени за съответните мероприятия ще бъдат разглеждани при приемането на 
бюджета. Поради тази причина при разглеждането на Културния и Спортния календар на свое 
заседание трета комисия излезе със следните предложения за изменения и допълнения, а 
именно: 

1. В Турнир „Конен спорт”, където са предложени 5 000 лева, комисията предлага да 
станат 1 500 лева. 

2. За „Общински футболен турнир на малки вратички” да останат 500 лева, а 
останалите 3 000 лева да бъдат разпределени за финансиране на футболния отбор още 2 000 
лева и 1 000 лева за тенис – клуба или това е т. 5.4. от доклада на Кмета в таблицата в ред 2 
сумата става 17 000 лева за футболния отбор и в ред 3 сумата става 5 000 лева за клуба по 
тенис на маса. 
 3. Другата промяна е в Културния календар, която не засяга бюджета – от 02 юли 500 
лева да бъдат прехвърлени за 24 май. 
 Освен това комисията има още едно предложение – да бъдат изготвени вътрешни 
правила за начина на разходване на тези средства и начина на отчитане на тези средства, като 
в края на годината да се направи отчет по какъв начин тези средства са изразходвани. 

С тези предложения становището на трета комисия е предложения ни бюджет на 
Общината за 2019 година да бъде приет. 

4. Айдън Карамехмедов – председател на Комисията по „Здравеопазване и социални 

дейности”: 

За всеки бюджет казваме, че е по-добър от предходния. За този бюджет можем да 
кажем, че е добре направен, балансиран и осъществим. Проведохме разговори с Кмета на 
Общината за заплатите на медицинските сестри работещи в трите училища, в двете детски 
градини, в детската ясла и в двете защитени жилища, стигнахме до консенсус и решихме 
възнагражденията им да бъдат увеличени с 10 % и годишният им отпуск ще бъде увеличен 5 
дни и ще им бъдат отпуснати средства за работно облекло. 

Становището на четвърта комисия е предложеният ни проект на бюджет на Общината 
да бъде приет. 

5. Мехмед Чолаков – председател на Комисията по „Земеделие, животновъдство и 

гори”: 

Комисията по „Земеделие, животновъдство и гори” също разгледа на свое заседание 
предложеният ни за приемане бюджет на Община Две могили за 2019 г. и аз считам, че той е 
напълно изпълним. Постижими са наемите от земя, приходите от добив на дървесина, 
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продажбата на земя също, наемите от пасища, които залагаме са леко притеснителни, но дано 
да се изпълнят. Все пак ако имаме 100 % изпълнение от разпореждането с общинско 
имущество ще имаме 100 % изпълнение и на инвестиционната програма и на капиталовите 
разходи, ако нямаме ще се изпълнят само до субсидията, която получаваме от държавата.  

Становището на пета комисия е предложеният ни прокт на бюджет на Общината за 
2019 година да бъде приет. 

6. Румен Марков – председател на Комисията по „Предотвратяване и установяване 

конфликти на интереси, общинска собственост, сигурност, екология и други дейности”: 

Комисията по „Предотвратяване и установяване конфликти на интереси, общинска 
собственост, сигурност, екология и други дейности” също разгледа предложения ни проект на 
бюджет за 2019 година и най-вече в частта на приходите от имоти – общинска собственост. 
Както говорих по предходната точка от дневния ред и изразих така да се каже своите 
притеснения, относно сумата, която е заложена. Като цяло шеста комисия се съгласява с така 
направеното предложение и излиза със становище предложеният ни проект на бюджет да бъде 
приет. 

Разисквания по дванадесета точка нямаше. 
 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 18/14.01.2019 г. 
е поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 25.01.2019 година  
 

Относно: Приемане бюджета на Община Две могили 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  отсъства   
6. Димитър Петров Димитров +   
7. Ивайло Пенев Иванов  +   
8. Мехмед Руждиев Мехмедов  +   
9. Мехмед Селманов Чолаков +   
10. Николай Христов Христов +   
11. Румен Манолов Марков +   
12. Румен Стефанов Драков отсъства   
13. Светлана Йорданова Цветанова +   
14. Светлозар Милчев Донев +   
15. Севгюл Садулова Юмерова +   
16. Стефан Димитров Стефанов +   
17. Христина Димитрова Ефтимова +   
 Общо: 15   

 

По дванадесета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 84, ал. 

4 от Закона за публичните финанси, предлагам на Общински съвет гр. Две могили на 

основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6 и 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 Общински съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, чл. 94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от 

Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на Закона за държавния 

бюджет на Република България за 2019 г., ПМС № 344/2018 г. и Наредба № 6 за 
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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. № 18 от 

14.01.2019 г. след проведено поименно гласуване с 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 928 
  

1. Приема разпределението на средствата от преходния остатък от 2018 г. съгласно  
Приложение 1. 

2. Приема бюджета на Община Две могили за 2019 г., както следва: 
2. По прихода /Приложение 2/ 8 287 495 

 

2.1. Приходи за делегирани от държавата дейности, в т.ч. 4 533 038 

2.1.1 Обща допълваща субсидия 4 304 386 
2.1.2 Собствени приходи на звената на делегиран бюджет  23 680 
2.1.3. Преходен остатък от 2018 г. 204 972 
   

2.2. Приходи за местни дейности, в т.ч. 3 754 457 

2.2.1 Данъчни приходи 513 650 
2.2.2 Неданъчни приходи 1 582 440 
2.2.3 Обща изравнителна субсидия 817 400 
2.2.4 Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности 454 100 
2.2.5 Трансфери -451 943 
2.2.6. Временни безлихвени заеми 26 368 
2.2.7. Погашение по дългосрочни кредити -11 013 
2.2.8. Друго финансиране 191 974 
2.2.9. Преходен остатък от 2017 г. 631 481 
   
2.3. По разхода 

 

8 287 495 

 разпределен по функции, групи, дейности и параграфи 

/Приложение 3 и 4/ 

 

2.3.1 Разходи за делегирани от държавате дейности 4 533 038 
2.3.2 Разходи за местни дейности 3 098 434 
2.3.3 Разходи за допълнително финансиране на делегираните от държавни 

дейности със средства от собствени приходи и от изравнителна 
субсидия 

656 023 

   
2.4. Утвърждава бюджетно салдо / по общинския бюджет, изчислено на касова основа 

в размер на /минус/ -1101322 лв. дефицит. 
3. Приема инвестиционната програма за 2019 г. в размер на 782 847 лв. съгласно 

Приложение 5. 
3.1. Утвърждава разходите за заплати през 2019 г., за делегираните от държавата 

дейности, без звената от системата на народната просвета, както следва: 
 

Функция, дейност 

Средства за брутни 

трудови 

възнаграждения 

Делегирани от държавата дейности  
Отбрана и сигурност 69 959 

ЦПЛРИСКИОНИС 20 000 
Здравеопазване 115 088 
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Соц. осигуряване, подпомагане и грижи 245 751 
3.2. Определя числеността на персонала и разходите за заплати през 2019 г. за местните 

дейности, както следва: 
 

Функция, дейност 

Численост 

на персонала 

Средства за 

брутни трудови 

възнаграждения 

Делегирани от държавата дейности   
Общинска администрация 40 533721 
Местни дейности   
Общинска администрация 25 162925 
ЦПЛРИСКИОНИС 5,5 74380 
Клуб на пенсионера и клуб на инвалида 1 8830 
Чистота 33 257235 
Обреден дом 2 17130 
Упр-е, контрол на автотранспорта 2 15081 
Други дейности по икономиката 3 26714 

4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за: 
4.1. Членски внос         11327 лв. 
4.2. Стипендии на деца с изявени дарби за 2018 г.    10659 лв. 
4.3. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет     7500 лв. 
4.4. Утвърждава разчета за субсидии на организации с нестопанска цел, читалища и 

други, както следва: 
№ 

по 

ред 

Наименование Разчет за субсидия 

/лева/ 

1. Читалища 161 140 
2. Финансиране на футболен клуб 15 000 
3. Финансиране на тенис клуб 4 000 

 Всичко: 180 140 

5. Приема следните разчети за целеви разходи в местни дейности: 
6.1. Социално-битови разходи в процент от начислените трудови 

възнаграждения по трудови правоотношения – с изключение на 
училищата 

 1,5 % 

6.2. Лимит за представителни цели и международна дейност на кмета на 
общината 

4 000 

6.3. Лимит за представителни цели на Председателя на Общински съвет 500 
6. Утвърждава списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни 

разноски /приложение 6/. 
7. Утвърждава бюджета и числеността на персонала на общинското предприятие 

„Обществено хранене” за 2019 г съгласно приложение 7. 
8. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз  

в размер на 3 040 543 лв. съгласно Приложение 8. 
9. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 

2017-2019 г. съгласно приложение 9. 
10. Определя второстепенните разпоредители с бюджет за 2019 г., както следва: 

Кметство Батишница 
Кметство Баниска 
Кметство Могилино 
Кметство Помен 
Кметство Бъзовец 
Кметство Чилнов 
Кметство Кацелово 
Кметство Острица 
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СУ Две могили 
ОУ с. Баниска 
ЦПЛРИСКИОНИС”Д-р Пангелов” 
ДГ „Св. св. Кирил и Методий” Две могили 
ДГ „Първи юни” с. Баниска 
ЦОП 
ОП”Обществено хранене” 
ЗЖЛУИ Могилино 
ЦНСТВХУИ Две могили 
ПГСС „К. А. Тимирязев” 

11. Определя максималния размер на дълга, както следва: 
12.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2019 г. 0 
12.2. Общински гаранции, които може да бъдат издадени през 2019 г. 0 
12.3. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към 

края на 2019 г. 
0 

11.4. Намерения за поемане на нов дълг по чл.13 от ЗОД през 2019 г. съгласно 
приложение 10. 

12. Определяне максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да 
бъдат натрупани през 2019 г. по бюджета в размер на 3500 х.лв. 

13. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат 
поети през 2019 г. в размер на 4095 х.лв. 

14. Определя размера на просрочените задължения от 2018 г., които ще бъдат 
разплатени от бюджета за 2019 г., съгласно приложение 11 

15. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани 
през 2019 г., съгласно Приложение 12. 

16. Постъпилите собствени приходи се разходват при следната поредност: 
- лихви и погашения по главниците по общинския дълг; 
- за разходи за възнаграждения; 
- разходи за ел.енергия, вода и телефони, горива; 
- за покриване на просрочени задължения от минали години 
- хранителни продукти; 
17. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени: 
17.1. В частта на делегираните от държавата дейности – мeжду утвърдените показатели 

за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, 
при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма 
просрочени задължения в съответната делегирана дейност. 

17.2. В частта за местни дейности – между утвърдените разходи в рамките на една 
дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите. 

17.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или 
неотложни разходи. 

17.4. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите 
и разходвани средства от дарения и спонсорства и в съответствие с волята на дарителя, 
донора. 

18. Възлага на кмета: 
18.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет. 
18.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет. 
18.3. Да организира разпределението и утвърди одобрените средства по общинския 

бюджет по пълна бюджетна класификация и по тримесечия. 
18.4. Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на 

нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно 
увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи. 

18.5. Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните отчети и 
обяснителните записки към тях. 
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18.6. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по 
отделни общински проекти, в съответствие с изисквания на съответния Управляващ орган и 
на Министерството на финансите. 

18.7. Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации, звена и 
субсидирани дейности по бюджета на общината при нарушаване на бюджетната и финансова 
дисциплина и разписаните правила по Система за финансово управление и контрол, до 
неговото преустановяване. 

19. Упълномощава кмета: 
19.1. Да ползва временно свободните средства по бюджета на общината за текущо 

финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други плащания, при условие 
че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности, и се 
спазват относимите за общините фискални правила по ЗПФ, като не се променя 
предназначението на средствата в края на годината. 

19.2. Да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по 
общинския бюджет и от сметките за средства от Европейския съюз за плащания по проекти, 
финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, 
национални и други програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е 
част от общинския бюджет. 

19.3. Да ползва временни безлихвени заеми от наличностите по сметки за чужди 
средства за текущо финансиране на одобрени по бюджета на общината разходи или за 
плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други 
международни и национални програми със срок на възстановяване 31.12.2019 г. 

20. Дава съгласие кметът на общината  
20.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да 

кандидатства за финансирането им със средства от Европейските структурни и 
инвестиционни фондове и на други донори, по международни, национални и други програми 
и от други източници за реализиране на годишните цели на общината и за изпълнение на 
общинския план за развитие. 

20.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за 
финансиране на плащанията и за съфинансиране на общински програми и проекти. 

21. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета. 
 

 Тринадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 19/14.01.2019 г., относно: Отчет за 
изпълнение на  решенията на Общински съвет - Две могили от общинската администрация за 
второто шестмесечие на 2018 година. 

По нея докладва:  

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

За Второто шестмесечие на 2018 година, според представеният ни отчет, Общинския 
съвет на 7 свои заседания е приел 103 решения. 

В Отчета на първо място са посочени 25 решения, които се отнасят за предходни 
периоди. От тях: 

1. Не е изпълнено 1 решение, а именно: 
1.1. Решение № 683 по протокол № 33/22.12.2017 година, относно: Продажба на 

„Дворно място” с площ 1200 кв. м., представляващо УПИ VІ 217 в кв. 58 по регулационния 
план на с. Кацелово, Община Две могили, Област Русе, одобрен със Заповед № 700/1977 г., 
тъй като не се е явил кандидат. 

2. В процес на изпълнение са 20 решения, а именно: 
2.1. Решение № 685 по протокол № 33/22.12.2017 година, относно: Предприемане  на 

действия за направа  на технически проект за обект „Закриване и рекултивация на 
съществуващо депо за битови отпадъци в ПИ с идентификатор 20184.60.381, гр. Две могили, 
Община Две могили” и кандидатстване с проект „Закриване и рекултивация на съществуващо 
депо за битови отпадъци в ПИ с идентификатор 20184.60.381, гр. Две могили, Община Две 
могили”. 
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2.2. Решение № 685 по протокол № 33/22.12.2017 година, относно: Отдаване отдаден 
под наем за срок от 2 (две) години част от имот – публична общинска собственост, с площ от 
2 кв. м. в ПГСС.  

2.3. Решение № 789 по протокол № 38/25.05.2018 година, относно: Провеждане на 
публично оповестен конкурс за отдаване под аренда за отглеждане на трайни насаждения от 
дървесни видове на земеделски земи от общинския поземлен фонд, тъй като има обжалване 
пред съда от „Трий плантейшън лимитед” ЕООД – град Русе. 

2.4. Решение № 799 по протокол № 39/29.06.2018 година, относно: Бракуване на 
моторно превозно средство лек автомобил –Т ойота с регистрационен № Р 4597 РР 

2.5. Решение № 845 по протокол № 42/28.09.2018 година, относно: Отпускане на 800 
лева за издаване на книга „50 години град Две могили”. 

2.6. Решение № 861 по протокол № 43/26.10.2018 година, относно: Изпълнение на 
Програма за развитие на читалищната дейност в община Две могили за 2019 година. 
 2.7. Решение № 862 по протокол № 43/26.10.2018 година, относно: Изпълнение на 
Културен календар на Община Две могили за 2019 година. 

2.8. Решение № 873 по протокол № 44/30.11.2018 година, относно: Бракуване на 
моторно превозно специализиран автомобил „Зил 131” с регистрационен № Р 35 20 АХ. 

2.9. Решение № 877 по протокол № 44/30.11.2018 година, относно: Отпускане на 
сумата от 98 197.00 лв. от общата стойност 148 738.00 лв. на проект „Ремонт и модернизация 
на ДГ „Първи юни“, село Баниска, Община Две могили“. 

2.10. Решение № 880 по протокол № 44/30.11.2018 година, относно: Изменение на 
Решение № 723 по протокол № 35 от 23.02.2018 г. за приемане на годишен план за ползване 
на дървесина в Община Две могили и определяне начина на ползване на дървесината 

2.11. Решение № 881 по протокол № 44/30.11.2018 година, относно: Утвърждаване на 
Годишен план и обем на ползване за 2019 г. на дървесина от общинския горски фонд на 
Община Две могили. 

2.12. Решение № 884 по протокол № 44/30.11.2018 година, относно: Отдаване под наем  
на имоти, находящи се в землището на с. Острица, Община Две могили, област Русе. 

2.13. Решение № 895 по протокол № 45/28.12.2018 година, относно: Приемане на план-
сметка за разходите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци и 
поддържане на териториите за обществено ползване за 2019 г. 

2.14. Решение № 905 по протокол № 45/28.12.2018 година, относно: Провеждане на 
търг за продажба на Дворно място с площ 1055 кв. м. в с. Могилино, Община Две могили, 
област Русе, с построена в него двуетажна масивна жилищна сграда „Дом на специалиста“ от 
170 кв. м.. 

2.15. Решение № 908 по протокол № 45/28.12.2018 година, относно: Безвъзмездно 
предоставяне за управление на кметство село Кацелово лек автомобил „Форд транзит”, с рег. 
№ Р6178 ВХ. 

2.16. Решение № 909 по протокол № 45/28.12.2018 година, относно: Изплащане на 
стипендии на деца за постигнати постижения през 2018 г. 
 2.17. Решение № 910 по протокол № 45/28.12.2018 година, относно: Изпълнение на 
Спортен календар за 2019 г. на Община Две могили. 

2.18. Решение № 913 по протокол № 45/28.12.2018 година, относно: Подписване на 
Запис на заповед, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”  в  размер  на  2 320 
048,68 лева за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане по Договор за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 18/07/2/0/00109 от 09.03.2018 г. по 
подмярка 7.2 на мярка 7 за Проект „Рехабилитация  и реконструкция на участъци от 
общински пътища: RSE 1082, TGV 1137, RSE2004, в Община Две Могили” сключен между 
Община Две могили и ДФ „Земеделие”. 

2.19. Решение № 914 по протокол № 45/28.12.2018 година, относно: Подписване на 
Запис на заповед, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” в размер на 464 009.74 
лева за обезпечаване на 100 % от заявения за финансиране разход за ДДС към заявка за 
авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 
18/07/2/0/00109 от 09.03.2018 г. по подмярка 7.2 на мярка 7 за Проект „Рехабилитация  и 
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реконструкция на участъци от общински пътища: RSE 1082, TGV 1137, RSE2004, в Община 
Две Могили” сключен между Община Две могили и ДФ „Земеделие”. 

2.20. Решение № 915 по протокол № 45/28.12.2018 година, относно: Отпускане на 
еднократна финансова помощ за раждане на дете 

3. Отменени са 2 решения, а именно: 
3.1. Решение № 871 по протокол № 44/30.11.2018 година, относно: Отдаване под наем 

на лекарски кабинет. 
3.2. Решение № 876 по протокол № 44/30.11.2018 година, относно: Отдаване под наем 

на лекарски кабинет. 
Становището на Комисията е, отчета да бъде приет във вида в който ни се предлага. 
В разискванията по тринадесета точка участие взеха: 

1. Айдън Карамехмедов – Общински съветник: 

Всички съветници можем да кажем колко решения са изпълнени, колко са в процес на 
изпълнение и колко ще бъдат изпълнени. Няма, обаче общински съветник, който да може да 
каже колко от решенията са изпълнени от второстепенните разпоредители с бюджетни 
средства. Ето например СУ, където гласувахме отдаването под наем на зъболекарския кабинет 
в момента никой не може да каже какво се случва там. 

Моето предложение е занапред да ни се предоставя информация и за изпълнените 
решения от второстепенните разпоредители с бюджетни средства. 

 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 19/14.01.2019 г. 
е явно, моля гласувайте. 

 

След приключване на разискванията по тринадесета точка от дневния ред, 

Общинският съвет, на основание чл. 21, ал. 1, т. 24 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 25 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 от 28.12.2018 г. и Докладна записка с вх. № 19 от 14.01.2019 г. след 

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

гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 929 
 

1. Приема за сведение Отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет от 
общинска администрация Две могили за второто шестмесечие на 2018 година. 

Приложение: Отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет от общинската 
администрация за второто шестмесечие на 2018 година. 

 

 Четиринадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 21/15.01.2019 г., относно: 

Мониторингов доклад на Община Две могили за 2018 година за изпълнението на Областната 
стратегия за интегриране на ромите /2012 – 2020/ на област Русе. 

По нея докладва:  

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

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”: 

С Решение № 724 на Общински съвет град Две могили по Протокол № 35/23.02.2018 г. 
е приет План за действие на Община Две могили в изпълнение на Областната стратегия за 
интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо 
социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация /2018-2020 г./  

Планът е документ, който определя и планира задачите и усилията на местната власт и 
общността, към проблемите на ромската общност в общината.  

Изпълнението му е насочено към: Подобряване адаптивността и качеството на живот 
на целевите групи, нуждаещи се от социална подкрепа; Преодоляване на изолацията и 
интегрирането в обществото на хората от маргинализираните групи; Мотивиране и 
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стимулиране на хората в риск да се справят с проблемите си; Активизиране на гражданското 
общество за толерантност, съпричастност и социалност към хората в неравностойно 
положение. 

Основен приоритет и грижа на Общината са младите хора, грижите за тяхното 
отглеждане, възпитание, образование и професионална реализация на територията й, като 
поставя в центъра на своята грижа проблемите на ромските младежи. 

Основните цели на плана за действие са: Подобряване качеството на живот на 
жителите на Община Две могили; Създаване на условия за интегриране на малцинствата; 
Разширяване възможностите на местната администрация да привлича и оползотворява 
ресурси по програми на ЕС с насоченост социализиране, приобщаване, включване на 
малцинствени общности във всички сфери на обществения живот; Създаване на благоприятни 
условия за активно участие на представителите на етническите малцинства в обществените, 
икономическите и социални процеси на територията на общината; Равнопоставеност на 
всички български граждани независимо от пол, раса, религия, верска и етническа 
принадлежност; Провеждане на общинска образователна и здравна политика, ориентирана 
към етническите малцинства. 
 В доклада са обхванати всички приоритети заложени в плана, поради което 
становището на трета комисия е той да бъде приет във представения му вид. 

Разисквания по четиринадесета точка нямаше. 
 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 21/15.01.2019 г. 
е явно, моля гласувайте. 

 

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

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

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

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация във връзка с Решение № 900 по Протокол № 46/28.12.2018 г. и Докладна 

записка с вх. № 21 от 15.01.2019 г. след проведено явно гласуване с 15 (петнадесет) гласа 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 930 
 

1. Приема Мониторингов доклад на Община Две могили за 2018 година за 
изпълнението на Областната стратегия за интегриране на ромите /2012 – 2020/ на област Русе. 

Приложение: Мониторингов доклад на Община Две могили за 2018 година за 
изпълнението на Областната стратегия за интегриране на ромите /2012 – 2020/ на област Русе. 

 

 Петнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Красимира Русинова с вх. № 22/15.01.2019 г., относно: Отчет 
за дейността на Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетните и 
непълнолетните - гр. Две могили за 2018 г. 

По нея докладва:  

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

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”: 

Комисията по „Образование, култура вероизповедания, символика, младежта, спорта и 
туризма” разгледа на свое заседание представения ни Отчет за дейността на Местната 
комисия за борба с противообществени прояви на малолетните и непълнолетните - гр. Две 
могили за 2018 г. Съставът на комисията към Община Две могили отговаря на изискванията 
съгласно чл. 6, ал. 2 от Закона за БППМН и включва Председател – Красимира Русинова – 
заместник - кмет на Общината; Секретар – Галина Кръстева – мл. експерт „Образование и 
спорт” и гл. юрисконсулт. Съставът на комисията през изминалата 2018 г. включва 6 души, 
представители на общинската администрация, както и началник отдел „Закрила на детето” 
към Дирекция „Социално подпомагане” – гр. Две могили, директор на ЦПЛР „Д-р Пангелов” 
– гр. Две могили, инспектор на РУ към МВР, педагози. 
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 Към настоящия момент към Местната комисия работят и двама обществени 
възпитатели. През февруари 2018 година е публикувана обява в интернет страницата на 
Община Две могили за прием на документи за избор на още един обществен възпитател.  

През изминалата година МКБППМН е участвала в следните мероприятия по превенция 
на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни: 

Съвместно с Общинската организация на ОСЗР е проведена Лятна академия 
„Родолюбие”, в която са взели участие 21 деца от СУ „Св. св. Кирил и Методий” – гр. Две 
могили. Целта на проведеното обучение е възпитание на учениците в патриотичен и 
национален дух, любов към българската армия и военната служба. В рамките на академията 
бяха осъществени няколко лекции на тема „Исторически паметници в Община Две могили”, 
„Борба с пожари, бедствия и производствени аварии”. Посетени са Службата по пожарна 
безопасност в гр. Две могили, както и учебната авиационна база в гр. Долна Митрополия. 
Като част от академията е проведено и обучение по стрелба с въздушна пушка в района на 
пещера „Орлова чука” – с. Пепелина. 

Съвместно с ЦПЛРИСКИОНИС „Д-р Пангелов” е проведен конкурс за есе „ Какво за 
мен е 3-ти март ?”. В него са взели участие ученици от различни възрастови групи от СУ „Св. 
св. Кирил и Методий” и ПГСС „К. А. Тимирязев” – гр. Две могили, като на-добрите есета са 
отличени с материални награди.  

Обществените възпитатели са провеждали периодични срещи с родители на деца, 
извършили противообществени прояви и с разгледани възпитателни дела с цел изясняване на 
проблемите в поведението на детето и намиране на решения.  

През отчетния период няма деца с асоциално поведение поставени под 
настойничество/попечителство. 
 На територията на Община Две могили има три училища, като броят на учениците в 
тях е 668 към 01.12.2018 г. по данни от НЕИСПУО. През изминалата 2018 г. и във връзка с 
образуваните възпитателни дела не се наблюдава повишаване на противообществените 
прояви, не са констатирани умишлени вреди или жестокости. Регистрираните 
противообществени прояви са кражби и управление на МПС без свидетелство за управление и 
регистрационна табела.  

През отчетния период няма регистрирани криминални деяния от футболни агитки, 
както и участие на малолетни и непълнолетни в тях. Няма регистрирани противообществени 
прояви на насилие, мотивирани от расова, верска и етническа омраза или  

През 2018 г. не са настанявани малолетни и непълнолетни във Възпитателни училища 
интернати или Социално-педагогически интернат.  

През 2018 година са разгледани 4 възпитателни дела, след постъпили Постановления от 
Районна Прокуратура – Бяла. Три от делата са за извършено деяние по чл. 194, ал. 1 от НК 
/кражба/ и едното по чл. 345, ал. 2 във връзка с ал. 1 от НК /управление на МПС без 
регистрационна табела/.  

Всички дела през отчетния период са приключени. Не са получавани сигнали за 
извършени повторни деяния.  

Не са констатирани нарушения от съвместната дейност на Местната комисия и 
намиращите се на територията на общината институции, с които тя е в непрекъснат контакт.  

През отчетния период в МКБППМН са постъпили две решения по отношение на 
непълнолетни с които са освободени от наказателна отговорност и им е наложено 
административно наказание „обществено порицание”, което е изпълнено чрез прочитане на 
присъдата по местния радиовъзел и разлепване на диспозитива на решението на 
информационното табло. 

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

Разисквания по четиринадесета точка нямаше. 
 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Красимира Русинова с вх. № 22/15.01.2019 
г. е явно, моля гласувайте. 
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По петнадесета точка от дневния ред, Общинският съвет, на основание чл. 21, ал. 

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

местната администрация, във връзка с чл. 7, ал. 2 от Закон за борба с 

противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и с чл. 3, ал. 2, т. 24 от 

Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет и Докладна записка 

с вх. № 22 от 15.01.2019 г. след проведено явно гласуване с 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 931 
 

 1. Приема Отчет на Местната комисия за борба с противообществените прояви на 
малолетни и непълнолетни за 2018 г. 

  Приложение: Отчет за дейността на Местната комисия за борба с 
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни за 2018 г. 

 

 Шестнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 23/16.01.2019 г., относно: 

Изпълнение на съдебно решение за признато право на собственост. 
По нея докладва:  

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

В Община Две могили е постъпило заявление с искане за изпълнение на съдебно 
решение, с което е признато право на собственост върху 1 770 ид.ч. от поземлен имот № 
075002 находящ се в землището на село Каран Върбовка. С решение № 217 на Беленски 
районен съд е признато право на собственост върху имота представляващ Друга посевна площ 
с площ от 2 540 кв.м. находящ се в землището на село Каран Върбока. Съгласно § 27, ал. 2, т. 
2 от Правилника за прилагане на ЗСПЗЗ, Общинските съвети предоставят земи от общинския 
поземлен фонд при изпълнение на влезли в сила съдебни решения. 

Комисията по „Земеделие, животновъдство и гори” разгледа на свое заседание 
предложения 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 Стефан Димитров с вх. № 23/16.01.2019 г. 
е поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 25.01.2019 година  
 

Относно: Изпълнение на съдебно решение за признато право на собственост. 

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

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ” 

1. Айдън Сабриев Карамехмедов +   
2. Байчо Петров Георгиев +   
3. Велко Иванов Иванов +   
4. Галя Миткова Додева +   
5. Георги Валентинов Георгиев  отсъства   
6. Димитър Петров Димитров +   
7. Ивайло Пенев Иванов  +   
8. Мехмед Руждиев Мехмедов  +   
9. Мехмед Селманов Чолаков +   
10. Николай Христов Христов +   
11. Румен Манолов Марков +   
12. Румен Стефанов Драков отсъства   
13. Светлана Йорданова Цветанова +   



 43

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

 

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

ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 21, ал. 2 и 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. 45ж, ал. 1 във връзка с пар. 27, ал. 2, т. 2 от ПЗР на 

Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, 

Решение № 217/26.10.2018 г. по гр. Дело № 576 по описа на Районен съд – град Бяла за 

2018 г. и Докладна записка с вх. № 23 от 16.01.2019 г. след проведено поименно гласуване 
с 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) глас „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, 

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 932 
 

1. Предоставя на Валери Ангелов Пачев и Красимир Ангелов Пачев следния недвижим 
имот, а именно: 1770/2540 ид.ч. от Друга посевна площ с площ от 2 540 кв.м., находящ се в 
местността „Над село”, в землището на с. Каран Върбовка, ЕКАТТЕ 36364, община Две 
могили, област Русе, представляващ имот № 075002 по КВС на земеделската земя, заедно с 
построената в имота сграда, полумасивна с площ от 65 кв.м. 

2. Възлага на Кмета на Община Две могили да връчи Решението на Общински съвет на 
Валери Ангелов Пачев и Красимир Ангелов Пачев по реда на АПК и служебно на Общинска 
служба по земеделие – град Борово, офис Две могили. 
 

 Седемнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 24/16.01.2019 г., относно: 

Кандидатстване на Община Две могили за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от 
Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ за 
реализирането на проект „ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО 
ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ”, с 
местонахождение ПИ 20184.60.381, местност „Пръчкалъка”, община Две могили, област Русе. 

По нея докладва:  

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

 Постъпила е докладна записка за кандидатстване на Община Две могили за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Предприятието за управление на 
дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ за реализирането на проект 
„ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА БИТОВИ 
ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ”, с местонахождение ПИ 
20184.60.381, местност „Пръчкалъка”, община Две могили, област Русе. 
 При разглеждането на докладната записка на заседание на първа комисия, излязохме 
със становище т. 1 от предложения ни проект на решение да се измени така: 
 „1. Дава съгласие Община Две могили да кандидатства за безвъзмездна финансова 
помощ в размер до 1 200 000 лева пред Предприятието за управление на дейностите по 
опазване на околната среда /ПУДООС/, за реализирането на проект „Закриване и 
рекултивация на съществуващо депо за битови отпадъци на територията на Община Две 
могили”, с местонахождение ПИ 20184.60.381, местност „Пръчкалъка”, община Две могили, 
област Русе.” 

Правим това, защото има разработен предварително работен проект и ако ние 
изпълним всички критерии по него, който предварително възлиза на 1 994 000 лева, затова 
предлагаме да кандидатстваме пред ПУДООС със сумата до 1 200 000 лева. 
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2. Румен Марков – председател на Комисията по „Предотвратяване и установяване 

конфликти на интереси, общинска собственост, сигурност, екология и други дейности”: 

 Общинското депо за битови отпадъци, намиращо се в местността „Пръчкалъка”, 
община Две могили, област Русе е спряно от експлоатация със Заповед № 502 от 29.11.2017 г. 
на Директора на РИОСВ – Русе.   
 Във връзка с това Община Две могили има изготвен работен проект за „Закриване и 
рекултивация на съществуващо депо за битови отпадъци на територията на Община Две 
могили”. Разработен е в съответствие с изискванията на Наредба № 26/02.10.1996 г. за 
рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабо продуктивни земи и отнемане и 
оползотворяване на хумустния пласт, Наредба № 6 за условията и изискванията за изграждане 
и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и 
обезвреждане на отпадъци и Минималните изисквания за рекултивация на депа неотговарящи 
на нормативните изисквания. Проектът предвижда рекултивация с начин на трайно ползване 
„пасище-мера”. 
 С Протокол № 4 от 06.11.2018 г. Управителния съвет на ПУДООС е приел нов 
приоритет в сектор „Управление на отпадъците”: „Финансиране на проекти за рекултивация 
на депа с прекратена експлоатация, обект на процедурата по нарушение № 2012/2082 за 
неизпълнение на задълженията от страна на Република България на чл. 14 от Директива 
1999/31/ЕО на Съвета от 26 април 1999 г., относно депонирането на отпадъци. ПУДООС ще 
осигури средствата необходими за изпълнение на техническата рекултивация на депата, а 
задължение на общините ще бъде финансирането на тригодишната биологична 
рекултивация.” 
 Управителния съвет е взел Решение, съгласно което на общините, представили в 
ПУДООС проекти за рекултивация на депа с прекратена експлоатация, обект на процедурата 
по нарушение № 2012/2082 за неизпълнение на задълженията от страна на Република 
България на чл. 14 от Директива 1999/31/ЕО на Съвета от 26 април 1999 г., относно 
депонирането на отпадъци, да се даде възможност да обявят процедури за възлагане на 
обществени поръчки за реализация на проектите, като се предвиди условието на чл. 114 от 
ЗОП, ако е необходимо. 

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

В разискванията по шестнадесета точка участие взеха: 

1. Божидар Барисов – Кмет на Общината: 

Съгласен съм с предложението на комисията, което направи г-н Чолаков. 
 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Стефан Димитров с вх. № 24/16.01.2019 г. 
е поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 25.01.2019 година  
 

Относно: Кандидатстване на Община Две могили за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната 

среда /ПУДООС/ за реализирането на проект „ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА 

СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДВЕ 

МОГИЛИ”, с местонахождение ПИ 20184.60.381, местност „Пръчкалъка”, община Две 

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

 

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

ал. 1, т. 10, ал. 2 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и 

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

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

администрация и Докладна записка с вх. № 24 от 16.01.2019 г. след проведено поименно 

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

„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 933 
 

 1. Дава съгласие Община Две могили да кандидатства за безвъзмездна финансова 
помощ в размер до 1 200 000 лева пред Предприятието за управление на дейностите по 
опазване на околната среда /ПУДООС/, за реализирането на проект „Закриване и 
рекултивация на съществуващо депо за битови отпадъци на територията на Община Две 
могили”, с местонахождение ПИ 20184.60.381, местност „Пръчкалъка”, община Две могили, 
област Русе. 
 2. Възлага на Кмета на Община Две могили да изпълни решението на Общински съвет 
– Две могили. 
 

 Осемнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 25/17.01.2019 г., относно: 

Прекратяване на съсобственост между Община Две могили и физическо лице в имот с 
идентификатор 20184.1. 2139 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Две 
могили. 
 По нея докладва:  

 1. Галя Додева – член на Комисията по „Предотвратяване и установяване 

конфликти на интереси, общинска собственост, сигурност, екология и други дейности”: 

Община Две могили е собственик 771 ид. части от имот с идентификатор 20184.1.2139 
в землището на гр. Две могили, целият с обща площ от 1066 кв. м. Останалата част от имота е 
собственост на Милко Маринов Ангелов съгласно Договор за покупко-продажба на недвижим 
имот от 24.10.2007 г., сключен между него и Община Две могили.  

В деловодството на Община Две могили е постъпило Заявление от Милко Ангелов с 
предложение за прекратяване на съсобствеността чрез закупуване на частта от имота 
собственост на Община Две могили.  

Съгласно разпоредбата на чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост, 
прекратяването на съсобственост между общината и физически лица се извършва след 
Решение на Общински съвет чрез продажба на частта на общината. При прекратяване на 
съсобствеността, следва да бъдат спазени разпоредбите на чл. 33 от Закона за собствеността, 
който изисква съсобственикът първо да предложи своята част на останалите съсобственици. 
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Поради тази причина с писмо с изх. № 3557 от 03.01.2019 г. е отправено предложение до 
Милко Ангелов за закупуване на идеалните части от имота собственост на Община Две 
могили на цена от 3 816.00 лв., съгласно Експертна оценка от 13.09.2018 г. Със Заявление с вх. 
№ 298 от 14.01.2019 г., Милко Ангелов е приел така отправеното му предложение при 
условията, които са предложени. 

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

Разисквания по осемнадесета точка нямаше. 
 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 25/17.01.2019 г. 
е поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 25.01.2019 година  
 

Относно: Прекратяване на съсобственост между Община Две могили и физическо 

лице в имот с идентификатор 20184.1. 2139 по Кадастралната карта и кадастралните 

регистри на 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  отсъства   
6. Димитър Петров Димитров +   
7. Ивайло Пенев Иванов  +   
8. Мехмед Руждиев Мехмедов  +   
9. Мехмед Селманов Чолаков +   
10. Николай Христов Христов +   
11. Румен Манолов Марков +   
12. Румен Стефанов Драков отсъства   
13. Светлана Йорданова Цветанова +   
14. Светлозар Милчев Донев +   
15. Севгюл Садулова Юмерова +   
16. Стефан Димитров Стефанов +   
17. Христина Димитрова Ефтимова +   
 Общо: 15   

 

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

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

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

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

администрация, чл. 8, ал. 1, чл. 36, ал. 1, т. 2 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската 

собственост, чл. 35, ал. 1, т. 1, чл. 40, ал. 1, чл. 44, ал. 1, т. 2 и ал. 3 от Наредба № 7 за реда 

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

Докладна записка с вх. № 25 от 17.01.2019 г. след проведено поименно гласуване с 15 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 934 
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1. Прекратява съсобствеността между Община Две могили и съсобственика Милко 
Маринов Ангелов, чрез продажба на частта на общината, представляваща 771/1066 идеални 
части от имот с идентификатор 20184.1.2139 по Кадастралната карта и кадастралните 
регистри на гр. Две могили, целият с площ от 1066 кв. м ., представляващ „Дворно място” при 
граници и съседи: 20184.1.2128, 20184.1.2129, 20184.1.2130, 20184.1.2131, 20184.1.2131, 
20184.1.2138, 20184.1.2859, 20184.1.83 по Акт за общинска собственост № 3779/20.12.2016 г. 
за сумата от 3 816.00 лв. (три хиляди осемстотин и шестнадесет лева, 00 ст.) без ДДС или 
4 579.20 лв. (четири хиляди петстотин седемдесет и девет лева, 20 ст.) с ДДС. 

2. Възлага на Кмета на Община Две могили да организира процедурата по 
прекратяване на съсобствеността, като сключи договор за продажба с Милко Маринов 
Ангелов. 
 

 Деветнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 26/18.01.2019 г., относно: 

Информация за работата на Кметския наместник на село Широково, община Две могили. 
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 представената информация за дейността на 
Кметския наместни на село Широково. Това е едно от селата на територията на община Две 
могили с малобройно население. Към 31.12.2018 г. жителите с постоянен адрес са 35, а с 
настоящ 57. Отчита се отрицателен демографски прираст предвид това,че няма раждаемост. В 
същото време възрастните хора, които живеят сами, се ориентират към старчески домове.  

През първите месеци от кампанията за събирането на местните данъци и такси в с. 
Широково, е ходил служител от общината, който да ги събира. Това е едно голямо улеснение 
за възрастните хора. Имаше добра организация от страна на кметския наместник и данъците 
бяха събрани на един път. 
 Цялостното състояние на пътната мрежа в селото не е добро. Има улици с големи 
неравности и дълбоки дупки. За радост обаче през 2018 г , беше положен рязан асфалт на ул. 
Чайка, благодарение на което преминаването по нея с лек автомобил и пеша стана възможно и 
през зимния и през дъждовния сезон . 

В селото има разположени 7 контейнера и 60 кофи раздадени на жителите . 
Сметосъбирането през годината се извършваше два пъти в месеца.  

Енергийната мрежа в селото е част от националната електрическа система. Тя се 
обслужва от ЕНЕРГО-ПРО. Състоянието на ВиК мрежата е незадоволително. Има чести 
аварии, които оставят селото без вода за неопределен период от време, наводняват се улиците, 
разкалва се, подкопават се участъци и се оставят зеещи дупки, които загрозяват селото. На 
територията на Широково мобилната мрежа е на изключително ниско ниво. 

На територията на селото има един магазин за хранителни стоки, достатъчен за 
потребностите на населението. 

Личен лекар за Широково е д-р Попова. Нейният представител фелдшер Румяна 
Рускова има приемен ден всеки четвъртък от седмицата, но никога не се спазва . Тя се грижи 
за здравето живущите на територията на селото. Осигурява им лекарства, направления и 
първични прегледи. 

Становището на втора комисия е представената ни информация да бъде приета. 
Разисквания по деветнадесета точка нямаше. 
 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 26/18.01.2019 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 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 
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администрация, във връзка с Решение № 672 по Протокол № 33/22.12.2017 г. и Докладна 

записка с вх. № 26 от 18.01.2019 г. след проведено явно гласуване с 15 (петнадесет) гласа 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 935 
 

1. Приема за сведение Информация за работата на Кметския наместник на село 
Широково, община Две могили. 

Приложение: Информация за работата на Кметския наместник на село Широково, 
община Две могили. 
 

Двадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 27/18.01.2019 г., относно: Продажба 
на придаваема площ по улична регулация към имот с идентификатор 20184.1.2937 по 
Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Две могили. 

По нея докладва:  

1. Ивайло Пенев – член на Комисията по „Предотвратяване и установяване 

конфликти на интереси, общинска собственост, сигурност, екология и други дейности”: 

Постъпило е заявление от Кристина Маринова Кънчева – пълномощник на Бисер 
Николаев Белчев, с което изявява желание за закупуване на 10 кв. м. придаваемо място - част 
от улична регулация (ул. Пирин), които сe придават към имот с идентификатор 20184.1.2937 в 
землището на гр. Две могили. 

Със Заповед № 767 от 03.10.2018 г. е допуснато изработването на Подробен 
устройствен план – План за регулация /ПУП-ПР/ на ПИ 20184.1.2937 в кв. 83, гр. Две могили, 
общ. Две могили, съгласно приложена скица-предложение, изработена от фирма „Геотайм” 
ЕООД – гр. Русе. Заповедта е влязла в сила на 18.10.2018 г. Съгласно Обяснителна записка на 
ПУП-План за регулация на ПИ 20184.1.2937, кв. 83 към УПИ XVII-2937 се придават 10 кв. м. 
от улична регулация. 

Според разпоредбата на чл. 17, ал. 2, т.3 от Закона за устройство на територията, с 
плана за регулация се урегулират съседни неурегулирани имоти за създаване на собствени 
урегулирани имоти, а съгласно чл. 17, ал. 5 от ЗУТ, когато с плана за регулация се засягат 
поземлени имоти - общинска собственост, договорът по ал. 3 се сключва по пазарни цени от 
кмета на общината в писмена форма.  

Частта от имота, която се засяга от плана за регулация е публична общинска 
собственост, поради което е необходимо вземане на наше решение съвет за обявяването му за 
частна общинска собственост преди сключването на договор за покупко – продажба. 

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

 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 27/18.01.2019 г. 
е поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 25.01.2019 година  
 

Относно: Продажба на придаваема площ по улична регулация към имот с 

идентификатор 20184.1.2937 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на 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 +   
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3. Велко Иванов Иванов +   
4. Галя Миткова Додева +   
5. Георги Валентинов Георгиев  отсъства   
6. Димитър Петров Димитров +   
7. Ивайло Пенев Иванов  +   
8. Мехмед Руждиев Мехмедов  +   
9. Мехмед Селманов Чолаков +   
10. Николай Христов Христов +   
11. Румен Манолов Марков +   
12. Румен Стефанов Драков отсъства   
13. Светлана Йорданова Цветанова +   
14. Светлозар Милчев Донев +   
15. Севгюл Садулова Юмерова +   
16. Стефан Димитров Стефанов +   
17. Христина Димитрова Ефтимова +   
 Общо: 15   

 

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

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

местната администрация, 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. 6, ал. 1 и ал. 3 от Закона за общинската 

собственост, & 22, ал. 1, т. 1, б. “б” от ЗР на Закона за устройство на територията, чл. 41, 

ал. 2 от Закона за общинската собственост, скица-предложение за придаваемо място по 

улична регулация във връзка със Заповед № 767 от 03.10.2018 г. на Кмета на Община 

Две могили за одобряване на Подробен устройствен план-план за регулация /ПУП-ПР/ 

на ПИ 20184.1.2937 в кв. 83, град Две могили, община Две могили и Докладна записка с 

вх. № 27 от 18.01.2019 г. след проведено поименно гласуване с 15 (петнадесет) гласа „За”, 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 936 
 

1. Обявява придаваем терен от 10.00 кв. м. по улична регулация от ПИ с 
идентификатор 20184.1.1.2765 – ул. „Пирин”, гр. Две могили придаван към имот с 
идентификатор 20184.1.2937, кв. 83 в гр. Две могили за частна общинска собственост. 

2. Да се продаде терен общинска собственост от 10,00 кв. м. по улична регулация от 
ПИ с идентификатор 20184.1.1.2765 – ул. „Пирин”, гр. Две могили придаван към имот с 
идентификатор 20184.1.2937, кв. 83 в гр. Две могили на Бисер Николаев Белчев след 
заплащане на цена в размер на 62.00 лв. без ДДС. 

3. Възлага на Кмета да изпълни решението на Общински съвет. 
4. В тридневен срок от подписването на договора за продажба да представи копие от 

същия в Общински съвет. 
 

Двадесет и първа точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 28/18.01.2019 г., относно: Продажба 
на придаваема площ по улична регулация към имот с УПИ – I-522 и УПИ- X-523 в кв. 57, по 
плана на с. Баниска, община Две могили. 

По нея докладва:  

1. Мехмед Мехмедов – секретар на Комисията по „Предотвратяване и установяване 

конфликти на интереси, общинска собственост, сигурност, екология и други дейности”: 

Постъпило е заявление от Огнян Атанасов Георгиев, с което изявява желание да закупи 
43 кв. м. придаваемо място - част от улична регулация, които сe придават към УПИ – X-523 по 
действащия регулационен план на с. Баниска. 

Със Заповед № 883 от 03.12.2018 г. е допуснато изработването на Подробен 
устройствен план – План за изменение на регулация /ПУП-ИПР/ на УПИ I-522 и УПИ X-523 в 
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кв. 57 по плана на с. Баниска, съгласно приложена скица-предложение, изработена от фирма 
„Проект Гео” ООД – гр. Русе. Съгласно Обяснителна записка на обект: Изменение план за 
регулация на УПИ I-522 и X-523, кв. 57 по плана на с. Баниска към имот УПИ X-523 се 
предава част от улична регулация от 43 кв. м. 

Частта от имота, която се засяга от изменението на плана за регулация е публична 
общинска собственост, поради което е необходимо вземане на наше решение за обявяването 
му за частна общинска собственост преди сключването на договор за покупко – продажба. 

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

 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 28/18.01.2019 г. 
е поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 25.01.2019 година  
 

Относно: Продажба на придаваема площ по улична регулация към имот с УПИ – I-522 

и УПИ- X-523 в кв. 57, по плана на с. Баниска, община 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  отсъства   
6. Димитър Петров Димитров +   
7. Ивайло Пенев Иванов  +   
8. Мехмед Руждиев Мехмедов  +   
9. Мехмед Селманов Чолаков +   
10. Николай Христов Христов +   
11. Румен Манолов Марков +   
12. Румен Стефанов Драков отсъства   
13. Светлана Йорданова Цветанова +   
14. Светлозар Милчев Донев +   
15. Севгюл Садулова Юмерова +   
16. Стефан Димитров Стефанов +   
17. Христина Димитрова Ефтимова +   
 Общо: 15   

 

По двадесет и първа точка от дневния ред, Общинският съвет, на основание чл. 

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

общинската собственост, & 22, ал. 1, т. 1, б. “б” от ЗР на Закона за устройство на 

територията, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, скица-предложение за 

придаваемо място по улична регулация във връзка със Заповед № 883 от 03.12.2018 г. на 

Кмета на Община Две могили за допускане изработването на Подробен устройствен 

план-изменение на план за регулация /ПУП-ИР/ на УПИ X-523 в кв. 57 по плана на с. 

Баниска и Докладна записка с вх. № 28 от 18.01.2019 г. след проведено поименно 

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

„Въздържал се”, прие 
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РЕШЕНИЕ 

№ 937 
 

1. Обявява придаваем терен от 43.00 кв. м. по улична регулация придаван към имот 
УПИ X-523 в кв. 57 по плана на с. Баниска за частна общинска собственост. 

2. Да се продаде терен общинска собственост от 43,00 кв. м. по улична регулация към 
УПИ X-523 в кв. 57 по плана на с. Баниска на Огнян Атанасов Георгиев след заплащане на 
цена в размер на 187.00 лв. без ДДС. 

3. Възлага на Кмета да изпълни решението на Общински съвет. 
4. В тридневен срок от подписването на договора за продажба да представи копие от 

същия в Общински съвет. 
 

Двадесет и втора точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 30/18.01.2019 г., относно: 

Провеждане на редовно общо заседание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, 
обслужвана от „ВиК" ООД-Русе на 15.02.2019 г.  

По нея докладва:  

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

В деловодството на Община Две могили е постъпило писмо от Областен управител на 
Област Русе и Председател на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от 
„Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе за свикване на редовно общо събрание на 
Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе, което ще се 
проведе на 15.02.2019 г. (петък) от 13:30. 

Съгласно чл. 198е, ал. 5 от Закона за водите, позицията и мандатът на представителя на 
Общината за всяко заседание на Общото събрание следва да са съгласувани по ред, определен 
от Общинския съвет. 

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. 

 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 30/18.01.2019 г. 
е поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 25.01.2019 година  
 

Относно: Провеждане на редовно общо заседание на Асоциацията по ВиК на 

обособената територия, обслужвана от „ВиК" ООД-Русе на 15.02.2019 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  отсъства   
6. Димитър Петров Димитров +   
7. Ивайло Пенев Иванов  +   
8. Мехмед Руждиев Мехмедов  +   
9. Мехмед Селманов Чолаков +   
10. Николай Христов Христов +   
11. Румен Манолов Марков +   
12. Румен Стефанов Драков отсъства   
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13. Светлана Йорданова Цветанова +   
14. Светлозар Милчев Донев +   
15. Севгюл Садулова Юмерова +   
16. Стефан Димитров Стефанов +   
17. Христина Димитрова Ефтимова +   
 Общо: 15   

 

По двадесет и втора точка от дневния ред, Общинският съвет, на основание чл. 

21, ал. 1, т. 15 във връзка с чл. 27, ал. 3 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 7 от Правилник № 1 за организацията и 

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

администрация във връзка с чл. 198е, ал. 3 и ал. 5 от Закона за водите и Докладна 

записка с вх. № 30 от 18.01.2019 г. след проведено поименно гласуване с 15 (петнадесет) 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 938 
 

 1. Определя Божидар Борисов – Кмет на Община Две могили да вземе участие в 
редовно заседание на Общо събрание на Асоциацията по ВиК – Русе, което ще се проведе на 
15.02.2019 г. (петък) от 13:30 часа в Зала № 1 на Областна администрация в гр. Русе. 
 2. При невъзможност да участва Божидар Борисов – Кмет на Община Две могили, 
определя Георги Великов – зам.-кмет на Община Две могили да вземе участие в редовно 
заседание на Общо събрание на Асоциацията по ВиК – Русе, което ще се проведе на 
15.02.2019 г. (петък) от 13:30 часа в Зала № 1 на Областна администрация в гр. Русе. 
 3. Предложение за приемане на решения по проекта на дневен ред за редовното 
общото събрание на Асоциацията по ВиК - Русе е както следва: 
 3.1. По т. 1 от дневния ред: „Членовете на Общото събрание на Асоциацията по 
водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 
канализация“ ООД – Русе приемат Годишния отчет за дейността на Асоциацията по ВиК – 
Русе през 2018 г.“. 
 3.2. По т. 2 от дневния ред: „Членовете на Общото събрание на Асоциацията по 
водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 
канализация“ ООД – Русе приемат Отчета за изпълнение на бюджета на Асоциацията по ВиК 
– Русе за 2018 г., заедно с обосновката му, като утвърждават необходимостта от извършените 
разходи през 2018 г.“. 
 3.3. По т. 3 от дневния ред: „Членовете на Общото събрание на Асоциацията по 
водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 
канализация“ ООД – Русе приемат Годишния финансов отчет на Асоциацията по ВиК – Русе 
за 2018 г.“. 
 3.4. По т. 4 от дневния ред: „Членовете на Общото събрание на Асоциацията по 
водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 
канализация“ ООД – Русе приемат предложения проект за Бюджет на Асоциацията по ВиК – 
Русе за 2019 г.“. 
 3.5. По т. 5 от дневния ред: „Членовете на Общото събрание на Асоциацията по 
водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 
канализация“ ООД – Русе приемат предложения проект на Подробна инвестиционна програма 
за работа на „ВиК“ ООД – Русе през 2019 г.“. 
  

Двадесет и трета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 20/15.01.2019 г., относно: Отпускане 
на еднократна финансова помощ на Зорница Цанкова Цанева за раждане на близнаци – Тервел 
Янчов Венелинов и Яница Янчова Венелинова. 

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

Комисията по „Здравеопазване и социални дейности” разгледа на свое заседание 
подаденото заявление за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на близнаци. 
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 близнаци 
в размер на 500 лева. 

 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 20/15.01.2019 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 и с чл. 4, ал. 1, чл. 5, т. 1.4, 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. № 20 от 15.01.2019 г. след проведено явно гласуване с 15 (петнадесет) гласа 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 939 
 

1. Отпуска на Зорница Цанкова Цанева живееща в село Кацелово, община Две могили, 
ул. „Тончо Стисков” № 22, еднократна финансова помощ в размер на 500,00 (петстотин) лева, 
за раждане на близнаците – Тервел Янчов Венелинов и Яница Янчова Венелинова,,  родени на 
23.11.2018 г. 

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

 Двадесет и четвърта 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 четиридесет и седмото заседание 
на VІI – мия Общински съвет в Община Две могили.  
 

Забележка: Списъците с резултатите от проведеното поименно гласуване по точки 1, 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 20, 21 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 31.01.2019 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) 


