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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 
 

№ 52 
 

Днес, 28 юни 2019 година, в 9.00 часа, в конферентната зала на Община Две 
могили, започна петдесет и второто редовно заседание на VІI – мия Общински съвет – Две 
могили. 

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

съветника, присъстват 16 (шестнадесет). 
Отсъства: Галя Додева – по уважителни 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; Георги Великов – зам.-кмет на 
Община Две могили; Йордан Борисов – Обществен посредник на Общината; кметове на 
кметства. 

 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет:  
Колеги, дневният ред за настоящото редовно заседание Ви е раздаден 

предварително. 
Преди да Ви дам думата по него, искам да Ви уведомя, че след изготвянето на дневния ред 
в Общинския съвет постъпи една докладна записка, която с оглед характера си следва да 
бъде разгледана извънредно днес, а именно: Докладна записка от Божидар Борисов с вх. 
№ 224/25.06.2019 г., относно: Участие на Община Две могили в извънредно общо 
събрание на акционерите на Университетска многопрофилна болница за активно лечение 
„Канев”АД на 22.07.2019 г. Докладната записка е разгледана на заседание на Комисията 
по „Териториално устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна 
уредба”. 

Освен това, Кметът на Общината иска да оттегли една своя докладна записка, за 
което му давам думата. 

Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

По мотиви за публичност на отчета за изпълнението на бюджета на Общината за 
2018 година, съгласно Закона за публичните финанси е необходимо 30 дни преди 
приемането му той да бъде публикуван на интернет - страницата на Общината за 
публично обсъждане. Тъй като този срок все още не е изтекъл оттеглям Докладна записка 
с вх. № 202/10.06.2019 г., относно: Приемане на годишния отчет за изпълнението на 
бюджета, сметките за средства от Европейския съюз, сметки за чужди средства и 
състоянието на общинския дълг на Община Две могили за 2018 г. Докладната записка ще 
бъде разгледана на следващото заседание на Общинския съвет, предвидено за м. юли. 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет:  
Колеги, предлагам на мястото на Докладна записка с вх. № 202/10.06.2019 г., 

относно: Приемане на годишния отчет за изпълнението на бюджета, сметките за средства 
от Европейския съюз, сметки за чужди средства и състоянието на общинския дълг на 
Община Две могили за 2018 г. да бъде включена Докладна записка от Божидар Борисов с 
вх. № 224/25.06.2019 г., относно: Участие на Община Две могили в извънредно общо 
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събрание на акционерите на Университетска многопрофилна болница за активно лечение 
„Канев”АД на 22.07.2019 г. за разглеждане в дневния ред под т. 1. 

 

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

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

Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
 

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

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

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
 

1. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 224/25.06.2019 г., относно: 
Участие на Община Две могили в извънредно общо събрание на акционерите на 
Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев”АД на 22.07.2019 г. 

Докладва: Димитър Димитров – член на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 
2. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 203/10.06.2019 г., относно: 

Поемане на краткосрочен общински дълг, под формата на краткосрочен заем – овърдрафт. 

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

3. Докладна записка от Стефан Димитров с вх. № 204/10.06.2019 г., относно: 
Избор на Временна комисия за изготвяне на предложения за съдебни заседатели за 
Окръжен съд – Русе. 

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 
4. Докладна записка от Иван Николаев с вх. № 207/10.06.2019 г., относно: 

Информация за дейността на Кмета на Кметство село Кацелово за периода 01.06.2018 г. 
до 31.05.2019 г. и проблемите, които стоят пред него. 

Докладва: Георги Георгиев – секретар на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

5. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 208/17.06.2019 г., относно: 
Учредяване право на ползване върху имот общинска собственост за устройване на 
постоянен пчелин. 

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

и гори”. 

6. Докладна записка от Венета Илиева с вх. № 209/17.06.2019 г., относно: 
Информация за резултатите от дейността на ДГ „Първи юни”, село Баниска през 
2018/2019 учебна година и проблемите, които стоят пред нея. 

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

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

7. Докладна записка от Надежда Ангелова с вх. № 211/18.06.2019 г., относно: 
Информация за резултатите от дейността на ДГ „Св. Св. Кирил и Методий”, град Две 
могили през 2018/2019 учебна година и проблемите, които стоят пред нея. 

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

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

8. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 212/18.06.2019 г., относно: 
Отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост в землището на с. Помен, 
Баниска и с. Могилино. 

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

животновъдство и гори”. 

9. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 213/19.06.2019 г., относно: 
Даване на съгласие за предложение за трансформиране на част от целевата субсидия за 
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капиталови разходи по чл. 50 от ЗДБРБ за 2019 г. в целеви трансфер за финансиране на 
разходите за неотложени текущи ремонти на общинска пътна мрежа и улична мрежа на 
основание чл. 88 от ЗДБРБ за 2019 г. 

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

10. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 215/19.06.2019 г., относно: 
Вземане решение за даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план - 
План за застрояване /ПУП-ПЗ/ на поземлен имот /ПИ/ № 063029, ЕКАТТЕ: 81373, 
землище на с. Чилнов, община Две могили, област Русе. 

Докладва: Димитър Димитров – член на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 
11. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 220/21.06.2019 г., относно: 

Промени по бюджета на Община Две могили към 01.07.2019 г. и актуализация на плана за 
капиталовите разходи за 2019 година. 

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

12. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 205/10.06.2019 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Селикен Османова Билял за раждане на 
първо дете – Мерт Бюлент Яшар. 

Докладва: Айдън Карамехмедов – председател на Комисията по 

„Здравеопазване и социални дейности”. 

         Севгюл Юмерова – секретар на Комисията по „Бюджет и 

финанси”. 

13. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 206/10.06.2019 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Фатме Арифова Османова  за раждане на 
първо дете – Арас Беркан Османов. 

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

социални дейности”. 

         Севгюл Юмерова – секретар на Комисията по „Бюджет и 

финанси”. 

14. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 214/19.06.2019 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Антон Красимиров Александров на 19 г., 
от гр. Две могили.  

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

дейности”. 

         Севгюл Юмерова – секретар на Комисията по „Бюджет и 

финанси”. 

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

Първа точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 224/25.06.2019 г., относно: 
Участие на Община Две могили в извънредно общо събрание на акционерите на 
Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев”АД на 22.07.2019 г. 

По нея докладва:  

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 
Община Две могили е акционер с 19 736 броя поименни акции, всяка от които с 

номинална стойност 10.00 лева, представляващи 0,81 % от капитала на Университетска 
болница за активно лечение „Канев” АД – гр. Русе.  

В деловодството на Общината е постъпила покана за свикване на извънредно общо 
събрание на акционерите на дружеството. Заседанието ще се проведе на 22.07.2019 г. от 
13,00 часа в заседателната зала на лечебното заведение, гр. Русе, ул. „Независимост“ № 2, 
при следния дневен ред и проекти на приеманите решения: 

1. Промяна в състава на директорите – проект на Решение: Общото събрание на 
акционерите освобождава настоящия съвет на директорите чрез освобождаване на 
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Александър Борисов Парашкевов и избор на негово място за член на състава на 
директорите Иван Стефанов Иванов. 

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

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

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

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

Разисквания по първа точка нямаше. 
 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
224/25.06.2019 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 28.06.2019 година  
 

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

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

на 22.07.2019 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 отсъства   
5. Георги Валентинов Георгиев  +   
6. Димитър Петров Димитров +   
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7. Ивайло Пенев Иванов  +   
8. Мехмед Руждиев Мехмедов  +   
9. Мехмед Селманов Чолаков +   
10. Николай Христов Христов +   
11. Румен Манолов Марков +   
12. Стоян Георгиев Гецов +   
13. Светлана Йорданова Цветанова +   
14. Светлозар Милчев Донев +   
15. Севгюл Садулова Юмерова +   
16. Стефан Димитров Стефанов +   
17. Христина Димитрова Ефтимова +   
 Общо: 16   

 

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

т. 9 и ал. 2 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 226 от Търговския закон, чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 

69, ал.1, т. 7 от Наредба № 16 за условията и реда за упражняване правата на 

собственост на община Две могили в търговски дружества с общинско участие в 

капитала, за участието на общината в граждански дружества и за сключване на 

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

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

и взаимодействието му с общинска администрация и Докладна записка с вх. № 224 

от 25.06.2019 г. след проведено поименно гласуване с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 1024 
  

1. Упълномощава Божидар Димитров Борисов кмет на Община Две могили да 
представлява Община Две могили в извънредното заседанието на общото събрание на 
„Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Канев“ АД гр. Русе, което 
ще се проведе на 22.07.2019 г. от 13,00 часа в заседателната зала на лечебното заведение, 
гр. Русе, ул. „Църковна независимост“ № 2, а при липса на кворум на 05.08.2019 г. от 
13,00 часа, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с притежаваните от 
Община Две могили 19 736 бр. поименни акции по точките от дневния ред, съгласно 
указания по-долу начин, а именно: 

1.1. Промяна в състава на директорите – проект на Решение: Общото събрание на 
акционерите освобождава настоящия съвет на директорите чрез освобождаване на 
Александър Борисов Парашкевов и избор на негово място за член на състава на 
директорите Иван Стефанов Иванов.- ГЛАСУВА „ЗА“. 

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

Втора точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 203/10.06.2019 г., относно: 

Поемане на краткосрочен общински дълг, под формата на краткосрочен заем – овърдрафт. 

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

В община Две могили към момента се рабите по следните проекти: 
1. По оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, операция 3 

BG05FMOP001-3.002„Осигуряване на топъл обяд” с договор за безвъзмездна финансова 
помощ № BG05FMOP001-3.002-0157-C01 по проект „Топъл обяд” сме дофинанисирали 
дейността със сумата от 7041 лв. За месец юни предстои да финансираме още 3900 лв. 

2. По оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” с договор № РР-07-
01-23#6 по проект “Работа” сме предоставили 27704 лв. временен безлихвен заем от 
бюджета до момента. 

Предвидили сме по бюджет към края на 2019 г. да имаме преведени 12000 лв. като 
временен безлихвен заем по проект „Топъл обяд“. 

Община Две могили има сключени два договора за безвъзмездна финансова помощ 
по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” BG05М9ОР001-2.018-0034-С01 
и по Оперативна програма „Наука, образование и  интелигентен растеж“ BG05М9ОР001-
2.018-0034-2014BG05M2OP001-C01 по проект „Интегриране на уязвими групи в Община 
Две могили“. Общата стойност на помощта е 785351.81 лв. Изпълнението на договора 
започна от 01.05.2019 г. Съгласно условията на договорите е необходимо Общината да 
извърши и удостовери разходите по проекта пред Управляващите органи и едва тогава да 
бъдат възстановени в размер на 80 %. Последните 20 % от финансирането на проекта се 
възстановяват след окончателното приключване и отчитанe на същия. По проекта е 
предоставен аванс от 20 % от стойността на финансирането. Поради неравномерното 
разпределение на разходите по проекта във времето и ненавременното възстановяване на 
разходите от Управляващите органи считаме, че ще са ни необходими още значителни 
средства за изпълнението на проекта. Тези средства не са планирани по бюджета на 
общината за 2019 г.  

С размера на предоставените временни безлихвени заеми се намалява бюджета и 
води до изключително затруднение за изпълнение на финансовите ангажименти на 
Община Две могили. Във връзка с нормалното функциониране и финансово обезпечаване 
работата на общината, за финансиране на местни дейности, предоставяне на публични 
услуги и извършване на необходимите разплащания, са необходими средства за покриване 
на временния недостиг на собствени средства. 

Поради всичко това Кметът на Общината ни предлага да поемем краткосрочен дълг 
под формата на овърдрафт в размер на 100 000 лв., предназначен за преодоляване на 
временните финансови затруднения по бюджета на Община Две могили за 2019 г. и 2020 
г. Това ще ни помогне да намалим размера на просрочените задължения и да изпълним 
финансовите си ангажименти по разходната част на бюджета без значителни 
неблагоприятни последици за гражданите на общината. 

Плащанията по дълга са в рамките на изискванията на чл. 32, ал. 1 от Закона за 
публичните финанси 

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

Разисквания по втора точка нямаше. 
 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
203/10.06.2019 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 28.06.2019 година  
 

Относно: Поемане на краткосрочен общински дълг, под формата на 

краткосрочен заем – овърдрафт. 

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

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 

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

 

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

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

местната администрация, чл. 3, т. 2, чл. 5, ал. 1, т. 5, чл. 13 и чл. 17 от Закона за 

общинския дълг, чл. 3, ал. 2, т. 4 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация и Процедурата за избор на финансова или кредитна институция или 

финансов посредник и Докладна записка с вх. № 203 от 10.06.2019 г. след проведено 

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

гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 1025 
 

1. Дава съгласие за поемане на краткосрочен общински дълг, под формата на 
краткосрочен заем – овърдрафт, за оборотни средства при временен недостиг на средства, 
необходими за разплащания, свързани с дейността на Община Две могили при следните 
параметри: 
 1.1. Максимален размер на дълга, изразен чрез номиналната му стойност – 100 000 
/сто хиляди/ лева. 
 1.2. Валута на дълга – лева; 
 1.3. Вид на дълга – краткосрочен кредит; 
 1.4. Начин на обезпечаване – собствени бюджетни средства и обща изравнителна 
субсидия не повече от 120 % от размера на кредита; 

1.5. Срок на кредита – до 12 /дванадесет/ месеца от подписване на договора за 
кредит; 

1.6. Начин на усвояване – многократно в рамките на срока на договора за кредит; 
1.7. Условия за плащане на лихвата – ежемесечно; 

 1.8. Условия на погасяване – в режим на овърдрафт с еднократно погасяване на 
падежа; 
 1.9. Максимален лихвен процент – фиксиран лихвен процент – не повече от 3 сто 
на годишна база; 
 1.10. Наказателен лихвен процент – без такъв; 

1.11. Еднократна такса за обработка и управление на кредита до 0,5 % върху сумата 
по кредита преди първото усвояване на средства от него. 

2. Възлага на Кмета на Община Две могили да проведе избор на кредитна 
институция по реда на Процедурата за избор на финансова или кредитна институция или 
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финансов посредник, приета с Решение № 564 по Протокол № 28 от 28.07.2017 г. на 
Общински съвет Две могили. 

3. Възлага и делегира права на Кмета на Община Две могили след избора на 
кредитна институция да подпише договор за кредит и договор за залог, както и да 
извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на 
решението по т. І. 
 

Трета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Стефан Димитров с вх. № 204/10.06.2019 г., относно: 
Избор на Временна комисия за изготвяне на предложения за съдебни заседатели за 
Окръжен съд – Русе. 

По нея докладва:  

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

На 05.06.2019 година, в Общинския съвет е получено писмо от Административния 
ръководител – председател на Апелативен съд – Велико Търново с предложение да 
открием процедура по изготвяне на предложения и избор на трима съдебни заседатели за 
четиригодишен мандат в Окръжен съд – Русе, считано от датата на полагане на клетва по 
чл. 69 от Закона за съдебната власт.  

За целта е необходимо да изберем комисия, която да изготви предложенията за 
лицата, които трябва да отговарят на изискванията на чл. 67, ал. 1 от Закона за съдебната 
власт. 

Комисията по „Териториално устройство и строителство, местно самоуправление и 
нормативна уредба” разгледа на свое заседание докладната записка и предлага да изберем 
Временна комисия в състав Светлозар Милчев Донев – председател; Мехмед Руждиев 
Мехмедов – секретар; Светлана Йорданова Цветанова – член; Румен Манолов Марков – 
член; Ивайло Пенев Иванов – член.  

Разисквания по трета точка нямаше. 
 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Стефан Димитров с вх. № 
204/10.06.2019 г. е явно, моля гласувайте. 

 

По 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 Правилник № 1 за организацията и дейността на 

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, писмо с изх. № 1405/31.05.2019 година от Административния 

ръководител – председател на Апелативен съд – Велико Търново и Докладна записка 

с вх. № 204 от 10.06.2019 г. след проведено явно гласуване с 16 (шестнадесет) гласа 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 1026 
 

1. Избира Временна комисия, в състав: 
1.1. Светлозар Милчев Донев – председател. 
1.2. Мехмед Руждиев Мехмедов – секретар. 
1.3. Светлана Йорданова Цветанова – член. 
1.4. Румен Манолов Марков – член. 
1.5. Ивайло Пенев Иванов – член.  
2. Комисията в срок до 19.07.2019 година да изготви и предложи с Докладна 

записка кандидати за избирането им за съдебни заседатели за Окръжен съд – Русе. 
 

Четвърта точка от дневния ред: 
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Докладна записка от Иван Николаев с вх. № 207/10.06.2019 г., относно: 
Информация за дейността на Кмета на Кметство село Кацелово за периода 01.06.2018 г. 
до 31.05.2019 г. и проблемите, които стоят пред него. 

По нея докладва:  

1. Георги Георгиев – секретар на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

В изпълнение на наше решение кметът на село Кацелово ни е предоставил 
Информация за дейността на Кмета на Кметство село Кацелово за периода 01.06.2018 г. до 
31.05.2019 г. и проблемите, които стоят пред него. 

Информацията е разгледана на заседание на втора комисия, становището ни е тя да 
бъде приета във вида, в който ни се предоставя. 

В разискванията по четвърта точка участие взеха: 

1. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Много внимателно прочетох информацията предоставена от кметство село 
Кацелово и това, което ми направи впечатление е, че г-н Николаев е посочил едни цифри 
– данъчни, неданъчни и други приходи само за миналата година са над 250 000 лева и 
хората съвсем нормално се интересуват къде отиват тези средства и защо за селото не е 
направено нищо. 

Аз искам да отговоря на този въпрос – както знаете в началото на мандата за всяко 
едно село бяха отпуснати по двама служители на трудови договори, за всяко едно от 
селата бяха закупени резачки, косачки, горива и части, с което искахме кметът на всяко 
едно населено място да има сили и средства да поддържа територията на селото. Всичко 
това е пари и само заплатите на двамата служителя с осигуровките на година са близо 20 
000 лева. 

По програми конкретно за село Кацелово имаме 4 човека, сумата за заплатите плюс 
осигуровките е още 32 000 лева и станаха 50 000 лева. Както знаете в момента върви 
процедура за избор на фирма за извършване на строителство на площад пред читалището 
на стойност 49 000 лева. За проекта, който спечелихме по ОП РСР за село Кацелово за ул. 
„Васил Левски” и ул. „Калиакра” са насочени 385 000 лева. Всеки един от вас може да си 
направи една груба сметка колко пари отиват само за село Кацелово. 

Кметовете на селата от Община Две могили нямат възможностите, за да им се 
предоставят средства те да извършват обществени поръчки и да организират цялата 
отчетност. Всичко това се извършва от администрацията на общината и затова общинска 
администрация, в която работят експерти в различните сфери. За да се печелят тези 
проекти се подготвят документи от служителите в общинска администрация, къито 
получават заплати. 

 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Иван Николаев с вх. № 207/10.06.2019 
г. е явно, моля гласувайте. 

 

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

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

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

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, във 

връзка с Решение № 901 по Протокол № 46/28.12.2018 г. и Докладна записка с вх. № 

207 от 10.06.2019 г. след проведено явно гласуване с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 1027 
 

1. Приема Информация за дейността на Кмета на Кметство село Кацелово за 
периода 01.06.2018 г. до 31.05.2019 г. и проблемите, които стоят пред него. 

Приложение: Информация за дейността на Кмета на Кметство село Кацелово за 
периода 01.06.2018 г. до 31.05.2019 г. и проблемите, които стоят пред него. 
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Пета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 208/17.06.2019 г., относно: 

Учредяване право на ползване върху имот общинска собственост за устройване на 
постоянен пчелин. 

По нея докладва:  

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

В деловодството на Община Две могили е постъпило Заявление, с което изявява 
желание за учредяване право на ползване върху имот с Акт за частна общинска 
собственост № 3704/13.05.2014 г., представляващо дворно място в УПИ VІ в кв. 19, с 
площ от 1490 кв. м. по плана на с. Пепелина, община Две могили, област Русе, за 
настаняване на постоянен пчелин, с период на ползване от 10 (десет) години. 

Съгласно разпоредбите на чл. 11, ал.1 и ал. 2 от Закона за пчеларството „Пчелните 
семейства могат да се настаняват върху земеделски земи, горски територии, собственост 
на държавата, общините, физически и юридически лица, както и в урегулирани поземлени 
имоти”. „За устройване на постоянни пчелини с над 10 пчелни семейства държавата или 
общините могат да учредяват право на ползване”. Видно от представената служебна 
бележка, издадена от Кметско наместничество с. Широково, молителката е собственик на 
10 /десет/ броя пчелни семейства. Имотът, върху който ще бъде настанен пчелина, 
отговаря на изискванията заложени в чл. 13 и чл. 15 от Закона за пчеларството, което го 
прави подходящ за настаняване на пчелин.  

В предложеният проект на решение има настъпили промени, а именно: Видно от 
представеното удостоверение за данъчна оценка от 21.06.2019 г. данъчната оценка на 
правото на ползване за 10 годишен период е 1035.30 лева и е по-висока от експертната 
оценка, която е в размер на 626. 00 лева, поради което предлагаме т. 2 от решението да 
добие следния вид: 

„2. Данъчната оценка на правото на ползване за 10 годишен период, съгласно 
удостоверение за данъчна оценка № 68040000494 от 21.06.2019 г. е в размер на 1 035.30 
лв., а Експертната оценка е в размер на 626.00 лв. На основание чл. 41, ал. 2 от Закона за 
общинската собственост определя цена на правото на ползване за 10 години в размер на 1 
035.30 лв. без ДДС или 1 242.36 лв. с ДДС и годишна цена в размер на 124.23 лв. с ДДС.” 

С тези промени комисията предлага да приемем решението. 
В разискванията по пета точка участие взеха: 

1. Николай Христов – Общински съветник: 

В материалите предложени ни с докладната записка данъчната оценка е с друга 
сума. Последно колко е данъчната оценка? 

2. Нейхан Назиф – Началник Отдел „Общинска собственост” в Общинска 

администрация: 

Аз искам да отговоря на г-н Христов – след като беше подготвена докладната 
записка взехме данъчна оценка от нашата данъчна служба, но не е взето под внимание, че 
става въпрос за учредяване право на ползване. След като входирахме докладната записка 
забелязахме този пропуск и извадихме ново удостоверение за данъчна оценка, от което е 
видно, че сумата е 1 035 лева и това налага наемната цена да бъде в размер спрямо 
данъчната оценка. 

3. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Аз съм съгласен с предложението на комисията. 
 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
208/17.06.2019 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 28.06.2019 година  
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Относно: Учредяване право на ползване върху имот общинска собственост за 

устройване на постоянен пчелин. 

№ 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 отсъства   
5. Георги Валентинов Георгиев  +   
6. Димитър Петров Димитров +   
7. Ивайло Пенев Иванов  +   
8. Мехмед Руждиев Мехмедов  +   
9. Мехмед Селманов Чолаков +   
10. Николай Христов Христов +   
11. Румен Манолов Марков +   
12. Стоян Георгиев Гецов +   
13. Светлана Йорданова Цветанова +   
14. Светлозар Милчев Донев +   
15. Севгюл Садулова Юмерова +   
16. Стефан Димитров Стефанов +   
17. Христина Димитрова Ефтимова +   
 Общо: 16   

 

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

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

администрация, 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 

общинска администрация, чл. 39, ал. 3 от Закона за общинската собственост, във 

връзка с чл. 11, ал. 1 и 2 от Закона за пчеларството, т. 4 от приложение 3 на 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. № 208 от 

17.06.2019 г. след проведено поименно гласуване с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 1028 
 

1. Дава съгласие за учредяване право на ползване върху имот с Акт за частна 
общинска собственост № 3704/13.05.2014 г., представляващо дворно място в УПИ VІ в кв. 
19, с площ от 1490 кв. м. по плана на с. Пепелина, община Две могили, област Русе, за 
настаняване на постоянен пчелин, с период на ползване от 10 (десет) години на „Малинеа 
Бий Гардън” ЕООД с ЕИК 205178496, представлявано от Малина Найденова. 
 2. Данъчната оценка на правото на ползване за 10 годишен период, съгласно 
удостоверение за данъчна оценка № 68040000494 от 21.06.2019 г. е в размер на 1 035.30 
лв., а Експертната оценка е в размер на 626.00 лв. На основание чл. 41, ал. 2 от Закона за 
общинската собственост определя цена на правото на ползване за 10 години в размер на 1 
035.30 лв. без ДДС или 1 242.36 лв. с ДДС и годишна цена в размер на 124.23 лв. с ДДС. 

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

 

Шеста точка от дневния ред: 

Докладна записка от Венета Илиева с вх. № 209/17.06.2019 г., относно: 
Информация за резултатите от дейността на ДГ „Първи юни”, село Баниска през 
2018/2019 учебна година и проблемите, които стоят пред нея. 

По нея докладва:  
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1. Светлана Цветанова – секретар на Комисията по „Образование, култура 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”: 

Представена ни е за разглеждане Информация за резултатите от дейността на ДГ 
„Първи юни”, село Баниска през 2018/2019 учебна година и проблемите, които стоят пред 
нея. 

През изтеклата година ДГ “Първи юни” функционира с 3 групи (2 в основната 
сграда и 1 във филиала) при списъчен състав 57 деца. Дейността в детската градина се 
осъществява от 14 служители, 6 от които са педагогически персонал.  
Педагогическата колегия включва 1 директор, 1 старши учител и 4 учители. Двама от 
учителите не притежават педагогическа квалификация (неправоспособни учители), а един 
е пенсионер. 

Организацията, изпълнението и контролът на дейностите по осигуряване на 
здравословни и безопасни условия на обучение и труд в детската градина са подчинени на 
действащата нормативна уредба. 

В ДГ се извършват ремонтни дейности по проект „Красива България”, проект по 
кампания „Чиста околна среда”. Детската градина участва в схемите „Училищен плод” и 
„Училищно мляко” за предоставяне на плодове и зеленчуци и мляко и млечни продукти. 
Чрез това участие значително се облекчават разходите по бюджета за тези продукти и 
същевременно се осигурява тяхното ежедневно присъствие в менюто на децата. 

През последните три години като основен проблем се очертава липсата на 
квалифицирани педагогически кадри. Поради отдалечеността на с. Баниска от гр. Русе е 
невъзможно пътуването на учители, поради което липсват кандидати за работа. През 
настоящата учебна година в ДГ с. Баниска работят две учителки без педагогическа 
правоспособност, а във филиала в с. Бъзовец е назначен пенсионер. 

По отношение на обхвата на децата в задължителна предучилищна възраст: за 
детската градина има общо две необхванати деца. Семействата бяха посетени от екипите 
за обхват на децата за Район 3 на Община Две могили по Механизма за съвместна работа 
на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици. 
На родителите  бяха наложени мерки от Дирекция СП- спиране на семейните помощи за 
отглеждане на дете.  

Необходимо е извършване на ремонтни дейности на покрива на сградата- филиал с. 
Бъзовец: ремонт и подмяна на керемиди, улуци. Необходим е също и ремонт на 
занималнята и кухненския блок: измазване и боядисване на таваните и стените. 

Комисията по „Образование, култура вероизповедания, символика, младежта, 
спорта и туризма” разгледа на свое заседание предложената ни информация и излязохме 
със становище тя да бъде приета. 

Разисквания по шеста точка нямаше. 
 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Венета Илиева с вх. № 209/17.06.2019 
г. е явно, моля гласувайте. 

 

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

т. 23 и 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 във връзка с Решение № 900 по Протокол № 46/28.12.2018 г. и 

Докладна записка с вх. № 209 от 17.06.2019 г. след проведено явно гласуване с 16 

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

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 1029 
 

1. Приема Информация за резултатите от дейността на ДГ „Първи юни”, село 
Баниска през 2018/2019 учебна година и проблемите, които стоят пред нея. 
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Приложение: Информация за резултатите от дейността на ДГ „Първи юни”, село 
Баниска през 2018/2019 учебна година и проблемите, които стоят пред нея. 

 

Седма точка от дневния ред: 

Докладна записка от Надежда Ангелова с вх. № 211/18.06.2019 г., относно: 
Информация за резултатите от дейността на ДГ „Св. Св. Кирил и Методий”, град Две 
могили през 2018/2019 учебна година и проблемите, които стоят пред нея. 

По нея докладва:  

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

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”: 

Във връзка с изпълнение на наше решение е подадена Информация за резултатите 
от дейността на ДГ „Св. Св. Кирил и Методий”, град Две могили през 2018/2019 учебна 
година и проблемите, които стоят пред нея. Това е една много подробна информация за 
цялостната дейност на учебното заведение. Ще акцентирам върху няколко основни 
момента в нея – като проблем може да се отчете движението на децата, което е свързано 
единствено с преместване на семействата им в чужбина или в друг град на България. 
Отсъстващите деца от подготвителните групи имат представени оправдателни документи 
за времето на отсъствие. 

Временно намаляване на посещаемостта се наблюдава през месеците януари, 
февруари, както и по време на епидемии. Родителите и настойниците своевременно 
уведомяват за това учителите на групи.  Голяма част от децата са оставени на грижата на 
възрастни роднини, докато родителите са на работа в чужбина и в студените месеци 
придвижването им до детската градина е силно затруднено. Това обяснява и ниската 
посещаемост в някои от групите при лоши атмосферни условия. 

Обърнато е сериозно внемание на дейностите, които са свързани с приобщаване на 
децата, обърнато е сериозно внимание на работата с родителите, където наистина е 
необходимо да се действа. 

Направен е слот-анализ, в който са отразени силните и слабите страни на 
цялостната дейност на учебното заведение. 

Комисията по „Образование, култура вероизповедания, символика, младежта, 
спорта и туризма” разгледа на свое заседание представената информация и излезе със 
становище тя да бъде приета в представения и вид. 

В разискванията по седма точка участие взеха: 

1. Христина Ефтимова – Общински съветник: 

Аз искам да попитам Директора на детската градина по отношение на 
разновъзрастова група „Рай”, която освен че е разновъзрастова е и малцинствена. 

През последните 10-15 години бяха проведени изключително много дискусии, 
приети програми, стратегии, свързани с интегрирането на малцинствата и слабата 
интергация води до проблеми в последствие и в самото общество. 

Считам, че трябва да бъдат създадени равни възможности на всички деца при 
започване в детската градина и интеграцията ще бъде налице когато мнозинството и 
представените малцинства си взаимодействат, работят и учат съвместно. 

Ето защо аз считам, че групата трябва да остане смесена от страна на възрастовата 
група, но етно-културната характеристика за населението в Две могили нека остане във 
всички групи. 

Какви мерки бихте предприели в детската градина тази група да бъде разпръсната и 
по другите групи. 

2. Надежда Ангелова – Директор на ДГ „Св. Св. Кирил и Методий”, град Две 

могили: 

В Наредбата за финансиране на институциите регламентира начина, по който се 
сформират групите през учебната година и чл. 55 от нея допуска сформиране на смесени 
разновъзрастови групи. Спрямо тази наредба и съгласно закона за училищното 
образование, наредба № 29 на Общинския съвет регламентира в чл. 3, ал. 3, че 
Директорите на детските градини имат право да утвърдят в своят Правилник по ал. 1 
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условия и критерии по подбор за записване на деца. Чл. 5, ал. 2 от същата наредба казва, 
че приемът на заявления за записване в детска градина се осъществява целогодишно. 
Заявления, приети до 15 юни, се разглеждат за учебната година, започваща от 15 
септември (или от първия работен ден след 15 септември), същата година, в която е 
подадено заявлението. Заявления, приети след 15 юни се разглеждат за следваща учебна 
година и при случай на свободни места според реда за записване, обявен от Директора на 
детската институция с Правилник (чл. 3, ал. 1 от наст. Наредба). Прием се осъществява на 
основание подаденото Заявление. След одобряване на детето в списъчния състав за 
предстоящата учебна година, следва да се представят Приложенията, предвидени в чл. 15 
от настоящата Наредба, не по-рано от 01 септември същата година. Чл. 15 казва:  

„Чл. 15. (1) Приемът за предстоящата учебна години в детска градина се обявява не 
по-късно от 01 март и приключва не по-късно от 15 юни същата година. В срок до 30 юни 
се обявява реализирания прием.  

(2) При наличие на свободни места, прием се осъществява целогодишно. 
(3) Деца, приети в детската градина, чийто родители не са потвърдили записването 

им до 01 септември, следва да отпаднат от списъчния състав.” 
Отговорът на въпроса ми се състои във всичко казано дотук. 
Децата в разновъзрастова група „Рай”, ако сте забелязали във всеки отчет аз 

обръщам внимание, че в една от групите има твърде малко заявления и именно това е 
причината. 

Всички групи имат специални мини-проекти, по които се работи допълнително за 
обучение по български език. Работи се изключително много с всички деца. 

3. Христина Ефтимова – Общински съветник: 

Г-жо Ангелова, въпросът ми в този случай е следния – ако Общински съвет си 
промени разпоредбите на наредбата, бихте ли могли вместо 23 деца да заделите по 3 места 
от всяка една възрастова група да бъдат свободни и като се върнат другите деца от 
чужбина да ги разпръснете в тях. 

4. Надежда Ангелова – Директор на ДГ „Св. Св. Кирил и Методий”, град Две 

могили: 

Наредбата за училищното и предучилищно образование, казва че всяка следваща 
група се сфорчира само и единствено когато се раздели броя на децата върху максимума, 
т.е. броя на децата делим на 23, който е максимума по наредба и ако остатъкът е 12, то 
тогава сформираме група.  

 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Надежда Ангелова с вх. № 
211/18.06.2019 г. е явно, моля гласувайте. 

 

След приключвена не разискванията по седма точка от дневния ред, 

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

Решение № 900 по Протокол № 46/28.12.2018 г. и Докладна записка с вх. № 211 от 

18.06.2019 г. след проведено явно гласуване с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 1030 
 

1. Приема Информация за резултатите от дейността на ДГ „Св. Св. Кирил и 
Методий”, град Две могили през 2018/2019 учебна година и проблемите, които стоят пред 
нея. 

Приложение: Информация за резултатите от дейността на ДГ „Св. Св. Кирил и 
Методий”, град Две могили през 2018/2019 учебна година и проблемите, които стоят пред 
нея. 
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Осма точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 212/18.06.2019 г., относно: 
Отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост в землището на с. Помен, 
Баниска и с. Могилино. 

По нея докладва:  

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

животновъдство и гори”: 

Община Две могили е собственик на двадесет и три имота, придобити по реда на 
чл. 19 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, с начин на трайно 
ползване „Нива”, находящи се в землищата на с. Помен, с. Баниска и с. Могилино 
изброени в таблицата към представенета ни докладна записка. С договор № 
411/03.06.2013 г., част от имотите са отдадени под наем за срок от шест години на 
„Агролукс 84“ ЕООД, който изтича на 01.10.2019 г. Постъпило е заявление от управителя 
на „Агролукс 84” ЕООД, с което изразява желанието си описаните имоти да бъдат 
обявени отново за отдаване под наем за нов десетгодишен период, за което е необходимо 
да вземем решение. 

Два от имотите, на които се отдава само обработваемата площ, са с обща площ над 
10 дка, поради което следва началната цена да е съгласно т. 1.1 от Приложение № 3 от 
Тарифата. 

Във тази връзка след като комисията разгледа докладната записка предлага в 
предложения ни проект на решение да се направят следните промени: 

1. В правните основания за вземане на решението да се добави т. 1.1 от 
Приложение № 3 „Тарифа за началния размер на месечния наем за 1 дка при предоставяне 
на земеделски земи от общинския поземлен фонд и общински рибарници”. 

2. В таблица № 2: 
2.1. Т. 2 – Имот № 075016, тъй като целият имот не е маломерен, а с площ от 11.844 

следва цената да се изчисли по лв./дка за имоти с площ от над 10 дка или началната цена 
следва да е 43.00 лв/дка. 

2.2. Т. 3 – Имот № 071012, тъй като целият имот не е маломерен, а с площ от 17,312 
дка следва цената да се изчисли по лв./дка за имоти с площ от над 10 дка или началната 
цена следва да е 209.83 лв/дка. 

3. В т. 3 от решението началната тръжна цена се променя на 3 376.87 лв. за всички 
имоти. 

С тези промени комисията предлага да приемем предложеното ни решение. 
В разискванията по осма точка участие взеха: 

1. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Съгласен съм с направените предложения от комисията. 
 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
212/18.06.2019 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 28.06.2019 година  
 

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

землището на с. Помен, Баниска и с. Могилино. 

№ 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 отсъства   
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5. Георги Валентинов Георгиев  +   
6. Димитър Петров Димитров +   
7. Ивайло Пенев Иванов  +   
8. Мехмед Руждиев Мехмедов  +   
9. Мехмед Селманов Чолаков +   
10. Николай Христов Христов +   
11. Румен Манолов Марков +   
12. Стоян Георгиев Гецов +   
13. Светлана Йорданова Цветанова +   
14. Светлозар Милчев Донев +   
15. Севгюл Садулова Юмерова +   
16. Стефан Димитров Стефанов +   
17. Христина Димитрова Ефтимова +   
 Общо: 16   

 

След приключване на разискванията по осма точка от дневния ред, 

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 3, 

ал. 2, т. 2 от Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, чл. 8, ал. 1, 

чл. 14, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 30а, ал. 1 и чл. 50, т. 3 от 

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

общинска собственост в Община Две могили, област Русе, т. 1.1. и т. 1.2. от 

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

предоставяне на земеделски земи от общинския поземлен фонд и общински 

рибарници” от същата наредба и Докладна записка с вх. № 212 от 18.06.2019 г. след 

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

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

РЕШЕНИЕ 

№ 1031 
 

1. Дава съгласие имотите от Таблица № 1 да бъдат включени в раздел IV, т. 1.4. на 
годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на 
Община Две могили за 2019 г. 

Таблица № 1 
№ 

по 

ред 

 

АОС 

 

Имот  

№ 

 

НТП 

 

ПЛОЩ, 

ДКА 

 

КАТ. 

 

МЕСТНОСТ 

 

ЗЕМЛИЩЕ 

1. 284/03.05.2004 г. 075016 нива 1.00 IV Асърлъка с. Помен 

2. 285/03.05.2004 г. 071012 нива 4.88 IV Киселджи бурун с. Помен 

3. 286/03.05.2004 г. 067011 нива 3.500 IV Чобан кору с. Помен 

4. 287/03.05.2004 г. 062007 нива 4.810 IV Топал тарла с. Помен 

5. 289/03.05.2004 г. 055009 нива 3.932 IV Гаван гьол с. Помен 

6. 299/01.05.2004 г. 002019 нива 6.500 III Синан дере с. Помен 

7. 3639/19.03.2013 г. 060024 нива 31.581 IV Чилекчи ялак с. Помен 

8. 3641/19.03.2013 г. 090024 нива 15.632 V Меретени с. Помен 

2. Дава съгласие да бъдат отдадени под наем вкупом след провеждане на публичен 
търг с явно наддаване за срок от 10 (десет) години имотите  частна общинска собственост 
от Таблица № 2, находящи се в землището на с. Помен, с. Могилино и с. Баниска, Община 
Две могили, област Русе: 

Таблица № 2 
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№ 

по 

ред 

 

АОС 

 

Имот  

№ 

 

НТП 

 

ПЛОЩ, 

ДКА 

 

КАТ. 

ГОД. 

НАЕМНА 

ЦЕНА,  

ЛВ. 

 

МЕСТ 

НОСТ 

 

ЗЕМЛИЩЕ 

1. 281/03.05.2004 г. 080004 нива 3.400 IV 95,20 Чобан кору с. Помен 

2. 284/03.05.2004 г. 075016 нива 1.000 IV 43,00 Асърлъка с. Помен 

3. 285/03.05.2004 г. 071012 нива 4.880 IV 209,83 Киселджи 
бурун 

с. Помен 

4. 286/03.05.2004 г. 067011 нива 3.500 IV 98,00 Чобан кору с. Помен 

5. 287/03.05.2004 г. 062007 нива 4.810 IV 134,68 Топал тарла с. Помен 

6. 289/03.05.2004 г. 055009 нива 3.932 IV 110,10 Гаван гьол с. Помен 

7. 296/01.05.2004 г. 026001 нива 4.884 VI 122,10 Коджабалък с. Помен 

8. 299/01.05.2004 г. 002019 нива 6.500 III 195,00 Синан дере с. Помен 

9. 3427/25.11.2010 г. 000302 нива 4.000 VII 92,00 Меретени с. Помен 

10. 3639/19.03.2013 г. 060024 нива 31.581 IV 1357,98 Чилекчи 
ялак 

с. Помен 

11. 3462/29.11.2010 г. 069008 нива 0.251 IV 7,03 Чобан кору с. Помен 

12. 3641/19.03.2013 г. 090024 нива 15.632 V 625,28 Меретени с. Помен 

13. 1783/05.06.2009 г. 005011 полска 
култура 

0.209 IV 5,85 Кориите с. Могилино 

14. 1790/20.07.2009 г. 005023 полска 
култура 

1.391 IV 38,95 Кориите с. Могилино 

15. 1807/05.06.2009 г. 007016 полска 
култура 

1.849 V 49,92 Юртлука с. Могилино 

16. 1809/05.06.2009 г. 007032 полска 
култура 

1.451 V 39,18 Юртлука с. Могилино 

17. 1810/05.06.2009 г. 007033 полска 
култура 

0.783 V 21,14 Юртлука с. Могилино 

18. 1811/05.06.2009 г. 007035 полска 
култура 

0.482 V 13,01 Юртлука с. Могилино 

19. 2406/26.02.2010 г. 105026 нива 1.021 V-
0.521,  

III-
0.500 

29,07 Каваклъка с. Баниска 

20. 2407/26.02.2010 г. 126027 нива 1.147 VII-
0.972, 
IV-
0.175 

27,26  с. Баниска 

21. 2408/26.02.2010 г. 135006 нива 0.785 IX 14,92 Калимана с. Баниска 

22. 2409/26.02.2010 г. 140016 нива 1.750 IX 33,25 Калимана с. Баниска 

23. 2413/26.02.2010 г. 152007 нива 0.831 X 14,13 Бъзовски 
баир 

с. Баниска 

Общо: 96,069 дка Общо: 3376,87 лв. 

 

Забележка: 

Имот № 080004 с площ от 6.899 дка е включен в Таблица № 2 само с 
обработваемата част в размер на 3.400 дка в землището на с. Помен; 

Имот № 075016 с площ от 11.844 дка е включен в Таблица № 2 само с 
обработваемата част в размер на 1.00 дка в землището на с. Помен; 
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Имот № 071012 с площ от 17.312 дка е включен в Таблица № 2 само с 
обработваемата част в размер на 4.88 дка в землището на с. Помен; 

Имот № 026001 с площ от 9.88 дка е включен в Таблица № 2 само с обработваемата 
част в размер на 4.884 дка в землището на с. Помен. 

3. Началната годишна наемна цена при провеждането на търга да бъде 3 376,87 
лева общо (три хиляди триста седемдесет и шест лева и осемдесет и седем стотинки) за 
всички имоти заедно съгласно т. 1.2. от Приложение № 3 „Тарифа за началния размер на 
месечния наем за 1 дка при предоставяне на земеделски земи от общинския поземлен 
фонд и общински рибарници” от Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост в Община Две могили, област Русе. 

3.1. Стъпка на наддаване – 10 % (десет процента) от началната цена. 
3.2. 15 % от средствата, постъпили от наем да бъдат преведени по сметката на с. 

Помен, с. Могилино и с. Баниска 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. 

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

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

6. В тридневен срок от подписването на договора за отдаване под наем да 
представи копие от същия в Общински съвет. 

 

Девета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 213/19.06.2019 г., относно: 
Даване на съгласие за предложение за трансформиране на част от целевата субсидия за 
капиталови разходи по чл. 50 от ЗДБРБ за 2019 г. в целеви трансфер за финансиране на 
разходите за неотложени текущи ремонти на общинска пътна мрежа и улична мрежа на 
основание чл. 88 от ЗДБРБ за 2019 г. 

По нея докладва:  

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

Закона за държавния бюджет за 2019 г. разрешава на общините да разходват част 
от средствата за капиталови разходи за текущи ремонти след мотивирано предложение до 
Министерство на финансите. 

В капиталовия разчет на Община Две могили за 2019 г., в параграф 51-00 „Основен 
ремонт”, функция 06 „Жилищно сторителство, благоустрояване и комунално стопанство” 
е планиран обект „Основен ремонт на ул. „Плиска“ с. Острица” с годишна задача 15 000 
лева. 
 След извършване на оглед и обследване от експерти на уличната мрежа е 
установено следното:  

Улица „Плиска” в село Острица, общ. Две могили е част от първостепенната 
улична мрежа на населеното място и осъществя връзката на прилежащата устройствена 
зона с Републикански път III 5001 от третокласната пътна мрежа на страната.Дължината 
на улицата е около 170 метра. 

Оценката на състоянието на пътната настилка на улицата е извършено по два от 
транспортно-експлоатационните показатели - равност на пътното покритие и повреди на 
пътната настилка 

а) Равност на пътното покритие. Равността на настилката на улицата е лоша. От 
направеният оглед е установено, че улицата няма необходимата минимална дебелина на 
конструкцията на настилката, липсва на много места асфалтово покритие, има критичен 
процент повреди и няма нормативна равност. 

б) Повреди по настилката. Повредите на пътната настилка са възникнали от 
въздействието на превозните средства и природните фактори. По повърхността на 
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настилката на улицата са установени дупки, кръпки, пукнатини, а на определени участъци 
липса на асфалтово покритие. Над 80% от настилката е повредена.  

При оценката е установено, че голяма част от съществуващата настилка е 
компрометирана. Повърхността е деформирана и силно ерозирала, със слягания на места и 
с много променливи напречни наклони. Има повърхностно напукани участъци. 

В резултат на така установеното експлоатационно състояние на ул. „Плиска” в с. 
Острица, общ. Две могили следва, че е необходим неотложен текущ ремонт на същата, 
свързан с отстраняването на локални повреди вследствие нормалната експлоатация на 
пътя и на повреди по пътната настилка, с които не се променят конструкцията и 
техническите характеристики на платното за движение. Същевременно община Две 
могили не може да осигури финансирането на ремонта от друг източник на средства. 

Предвид невъзможността на общината да задели финансов ресурс за текущ ремонт 
от собствени средства предлагам да заменим обект „Основен ремонт на ул. „Плиска“ с. 
Острица ” с обект „Текущ ремонт на ул. „Плиска“ с. Острица“. 

За направените промени е приложена справка по чл. 88 от Закона държавния 
бюджет на Република България за 2019 г. за трансформиране на средства от целева 
субсидия за капиталови разходи – приложение № 11. 

Комисията по „Бюджет и финанси” разгледа на свое заседание предложения 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. № 
212/18.06.2019 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 28.06.2019 година  
 

Относно: Даване на съгласие за предложение за трансформиране на част от 

целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 50 от ЗДБРБ за 2019 г. в целеви 

трансфер за финансиране на разходите за неотложени текущи ремонти на общинска 

пътна мрежа и улична мрежа на основание чл. 88 от ЗДБРБ за 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 отсъства   
5. Георги Валентинов Георгиев  +   
6. Димитър Петров Димитров +   
7. Ивайло Пенев Иванов  +   
8. Мехмед Руждиев Мехмедов  +   
9. Мехмед Селманов Чолаков +   
10. Николай Христов Христов +   
11. Румен Манолов Марков +   
12. Стоян Георгиев Гецов +   
13. Светлана Йорданова Цветанова +   
14. Светлозар Милчев Донев +   
15. Севгюл Садулова Юмерова +   
16. Стефан Димитров Стефанов +   
17. Христина Димитрова Ефтимова +   
 Общо: 16   
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По девета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, 

т. 23 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 Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация и чл. 88 от Закона държавния бюджет на Република 

България за 2019 г. и Докладна записка с вх. № 213 от 19.06.2019 г. след проведено 

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

гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 1032 
 

1. Дава съгласие кметът на Община Две могили да направи предложение до министъра на 
финансите за трансфиормиране на средствата от целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 
50 от ЗДБРБ за 2019 г. в размер на 15000 лв. в целеви трансфер за финансиране на разходите на 
общината за извършване на неотложни текущи ремонти на общинската пътна мрежа и уличната 
мрежа като: 

- намалява финансирането на капиталови разходи на обект „Основен ремонт на ул. 
„Плиска“ с. Острица ”, параграф 51-00 „Основен ремонт”, функция 06 „Жилищно 
сторителство, благоустрояване и комунално стопанство ” в размер на 15 000 лв. 

- увеличава финансирането за текущ ремонт с трансформираната целева субсидия за 
капиталови разходи, както следва: 

ул. "Плиска" с. Острица 15 000 

ОБЩО: 
15 000 

 2. Упълномощава кмета на Община Две могили да внесе предложение в 
Министерството на финансите, в срок до 31.07.2019 г. за трансформиране на средствата в 
рамките на бюджетните взаимоотношения на общината с централния бюджет, в 
съответствие с процедурните изисквания, свързани с разпоредбата на чл. 88 от ЗДБРБ за 
2019 г. 

Приложение: Справка по чл. 88 от Закона държавния бюджет на Република 
България за 2019 г. за трансформиране на средства от целева субсидия за капиталови 
разходи – приложение № 11. 

 

Десета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 215/19.06.2019 г., относно: 
Вземане решение за даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план - 
План за застрояване /ПУП-ПЗ/ на поземлен имот /ПИ/ № 063029, ЕКАТТЕ: 81373, 
землище на с. Чилнов, община Две могили, област Русе. 

По нея докладва:  

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

Постъпило е искане от „Ф+С АГРО“ ООД за даване на разрешение за изработване 
на Подробен устройствен план - План за застрояване /ПУП-ПЗ/ на поземлен имот /ПИ/ № 
063029, ЕКАТТЕ: 81373, землище на с. Чилнов, община Две могили, област Русе. 

От представените от вносителя „Ф+С АГРО“ ООД, собственик на поземлен имот 
/ПИ/  № 063029 техническо задание за Подробен устройствен план - План за застрояване 
/ПУП-ПЗ/, съгласно чл. 125, ал. 1 от Закона за устройство на територията и скица-
предложение за ПУП-ПЗ е видно, че подробния устройствен план предвижда да се 
определи зона „Пп“ /Предимно производствена зона/, с огроничителни линии на 
застрояване за „Обекти за съхраняване на селскостопанска продукция, техника и 
инвентар, за поддържане и ремонт на селскостопанска техника“. 
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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 десета точка нямаше. 
 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
215/19.06.2019 г. е явно, моля гласувайте. 

 

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

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

администрация, във връзка с чл. 5, ал. 1, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от Закона за 

устройство на територията и чл. 3, ал. 2, т. 5 от Правилник № 1 за организацията и 

дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация и Докладна записка с вх. № 215 от 19.06.2019 г. след 

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

(нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 1033 
 

1. Дава разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за 
застрояване /ПУП-ПЗ/ на поземлен имот /ПИ/ № 063029, ЕКАТТЕ: 81373, землище на с. 
Чилнов, община Две могили, област Русе. 

2. Одобрява задание по чл. 125, ал. 1, съгласно чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, за 
изработване  на Подробен устройствен план - План за застрояване /ПУП-ПЗ/ на поземлен 
имот /ПИ/ № 063029, ЕКАТТЕ: 81373, землище на с. Чилнов, община Две могили, област 
Русе. 

3. Задължава Кмета на общината да издаде необходимите заповеди по 
процедирането на Подробен устройствен план - План за застрояване /ПУП-ПЗ/ на 
поземлен имот /ПИ/ № 063029, ЕКАТТЕ: 81373, землище на с. Чилнов, община Две 
могили, област Русе. 

 

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

Единадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 220/21.06.2019 г., относно: 
Промени по бюджета на Община Две могили към 01.07.2019 г. и актуализация на плана за 
капиталовите разходи за 2019 година. 

По нея докладва:  

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

Комисията по „Бюджет и финанси” разгледа на свое заседание настоящата 
докладна записка, относно промени по бюджета на Община Две могили към 01.07.2019 г. 
и актуализация на плана за капиталовите разходи за 2019 година. В нея ни се предлага да 
се извърши корекция в инвестиционната програма на общината, като се разкрие нов обект 
„Изграждане на съоръжения, укрепване и облицовка на дере, минаващо през с. 
Широково” за 8 000 лв. и отпадне обект „Основен ремонт на отоплителна система в ДГ 
Две могили” за същата сума. Промяната на обекта налага да се промени и вида на разхода 
като от основен ремонт се трансформира в изграждане на инфраструктурен обект. 
Средствата ще се изразходват за проектиране на обекта, което е необходимо условия за 
кандидатстване за финансиране. 

Становището на комисията е предложеният ни проект на решение да бъде приет. 
Разисквания по единадесета точка нямаше. 
 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
220/21.06.2019 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 
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на 

общинските съветници, гласували поименно на 28.06.2019 година  
 

Относно: Промени по бюджета на Община Две могили към 01.07.2019 г. и 

актуализация на плана за капиталовите разходи за 2019 година. 

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

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ” 

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

 

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

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

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

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

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

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

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

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

№ 220 от 21.06.2019 г. след проведено поименно гласуване с 16 (шестнадесет) гласа 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 1034 
 

1. Променя бюджета на община Две могили към 01.07.2019 г. в разходната част по 
мероприятия и параграфи, съгласно Приложение 1. 

2. Приема актуализирания план за капиталовите разходи, финансирани с целева 
субсидия от Републиканския бюджет и от собствени средства на община Две могили за 
2019 г., съгласно Приложение 2. 

3. Общинският съвет упълномощава Кмета на Община Две могили да предприеме 
необходимите действия за актуализиране плана на капиталовите разходи към 01.07.2019 г.  

 

Дванадесета точка от дневния ред: 
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Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 205/10.06.2019 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Селикен Османова Билял за раждане на 
първо дете – Мерт Бюлент Яшар. 

По нея докладва:  

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

социални дейности”: 

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

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

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

Разисквания по дванадесета точка нямаше. 
 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
205/10.06.2019 г. е явно, моля гласувайте. 

 

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

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

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

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

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

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

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

произшествия, производствени аварии, пожари, природни бедствия и други от 

бюджета на община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 205 от 

10.06.2019 г. след проведено явно гласуване с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 1035 
 

1. Отпуска на Селикен Османова Билял, живееща в гр. Две могили, ул. „Васил 
Левски” № 46, еднократна финансова помощ в размер на 200.00 (двеста) лева, за раждане 
на първо дете – Мерт Бюлент Яшар, роден на 11.05.2019 г. 

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

 

 Тринадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 206/10.06.2019 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Фатме Арифова Османова  за раждане на 
първо дете – Арас Беркан Османов. 

По нея докладва:  

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

дейности”: 

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

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

Разисквания по тринадесета точка нямаше. 
 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
206/10.06.2019 г. е явно, моля гласувайте. 

 

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

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

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

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

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

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

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

произшествия, производствени аварии, пожари, природни бедствия и други от 

бюджета на община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 206 от 

10.06.2019 г. след проведено явно гласуване с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 1036 
 

1. Отпуска на Фатме Арифова Османова, живееща в гр. Две могили, ул. „Изгрев” № 
22, еднократна финансова помощ в размер на 200.00 (двеста) лева, за раждане на първо 
дете – Арас Беркан Османов, роден на 09.05.2019 г. 

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

 

 Четиринадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 214/19.06.2019 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Антон Красимиров Александров на 19 г., 
от гр. Две могили.  

По нея докладва:  

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

  В Деловодството на Общината е постъпила заявление за отпускане на еднократна 
финансова помощ за закупуване на лекарства. В заявлението си молителката описва 
здравословното състояние на сина си. Преди 2 години момчето постъпва в отделение на 
„УМБАЛ-РУСЕ” АД с петна и обезкосмяване по главата. След серия изследвания и 
посещения в болницата „започнали да се подуват лифните възли в областта на шията” в 
последствие се увеличават петната и се появява обрив на лицето и тялото. Поставят му 
диагноза Автоимунен хепатит. Има и предоставени епикризи от ЕМБАЛ „Света Марина” 
ЕАД – Варна с потвърдена диагноза. През 2018 г. е опериран от апендикс в гр. Русе. В 
началото на месец юни 2019 г. е бил на лечение в УМБАЛ „Софиямед”, като през този 
период е преминал и процедури, които не се поемат от Здравната каса, а са за сметка на 
пациента. Изписани са му нови лекарства, които трябва да се закупят от тях. Към момента 
и двамата родители са на работа, но предвид процедурите и лечението, финансовите им 
средства не достигат. След направена служебна справка, през последните 6 месеца лицето 
е живяло на територията на Община Две могили и няма задължения към общината. Не 
съжителства с други лица. 

Комисията по „Здравеопазване и социални дейности” разгледа на свое заседание 
заявлението и излезе със становище то за бъде уважено. 

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

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

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
214/19.06.2019 г. е явно, моля гласувайте. 

 

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

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

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

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация във връзка с чл. 3, ал. 1 и с чл. 5 ал. 3, т. 3.4, чл. 9, т. 1, чл. 11, т. 1 и 2 

от Наредба № 10 за изплащане на еднократна помощ при раждане на дете, 

подпомагане на пострадали при пътно-транспортни произшествия, производствени 

аварии, пожари, природни бедствия и други от бюджета на община Две могили, 

област Русе и Докладна записка с вх. № 214 от 19.06.2019 г. след проведено явно 

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

„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 1037 
 

1. Отпуска на Антон Красимиров Александров, живееща в гр. Две могили, ул. 
„Мизия” № 12 еднократна финансова помощ в размер на 200 (двеста) лева. 

2. Задължава семейството да представи в Общинския съвет оправдателни 
документи, от които да е видно, как са изразходвани отпуснатите средства. В случай, че не 
представи такива, следва да ги възстанови. 

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

 

 Петнадесета точка от дневния ред: 

Изказвания, питания, становища и предложения от граждани. 

Такива не бяха направени. 
   

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 

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

Забележка: Списъците с резултатите от проведеното поименно гласуване по точки 
1; 2; 5; 8; 9 и 11 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 01.07.2019 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) 


