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ОБ ЩИН А  ДВ Е  М ОГИЛИ•  ОБ ЛАСТ  Р УСЕ  
 7150 Две могили, бул.”България”84, тел./факс 08141/22 54, е-mail:dvemogili@mbox.digsys.bg 

VІ – ТИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
  тел. 0884/854 752, е-mail: obc_dvemogili@abv.bg 

Екз. № 1 

П Р О Т О К О Л 

№ 40 
 

Днес, 20 юни 2014 година, в 9.00 часа, в сградата на Община Две могили, в 
конферентната зала, започна четиридесетото редовно заседание на VІ– тия Общински 
съвет – Две могили. 

Същото бе открито от Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет.  
Уважаеми колеги общински съветници, 
Уважаеми господин Кмете на Община Две могили, 

 Уважаема госпожо Председател на Общинската избирателна комисия, 
 Уважаеми гости, 

Дами и господа, 
  

Преди да преминем към съществената част от нашата работа, искам с едноминутно 
мълчание да почетем паметта на жертвите от вчерашния потоп в кв. „Аспарухово” град 
Варна и град Добрич. 

 

На следващо място искам да обява, че на 08.06.2014 г. в село Помен бяха проведени 
частични избори за Кмет на Кметство. Имаме получено решение от ОИК, с което те 
обявямат изборните резултати, съгласно които за Кмет на Кметство село Помен е избрана 
г-жа Сетвийе Юсеин Имамова. Съгласно чл. 38, ал. 5 от ЗМСМА, новоизбраният Кмет на 
Кметство следва да положи клетва по чл. 32, ал. 2 от ЗМСМА пред Общински съвет в 14 
дневен срок от обявяване на решението.  

Давам думата на Председателя на Общинската избирателна комисия, който да 
обяви тяхно решение. 

Красимира Русинова – Председател на Общинската избирателна комисия в 

град Две могили: 

Като Председател на Общинската избирателна комисия в град Две могили 
обявявам взето от нас решение за избор на Кмет на Кметство село Помен от ПП 
“Движение за права и свободи”, както следва: 

1. С решение от 08.06.2014 г. обявяваме за избран за Кмет на Кметство село Помен 
лицето Сетвийе Юсеин Имамова: 
 

Следва новоизбраният Кмет на Кметство село Помен да положи предвидената в 
член 32, алинея 1 от ЗМСМА клетва устно и подпише клетвена декларация.  

За целта, ще помоля г-жа Имамова да дойде до мен, да слуша какво казвам и да 
повтаря след мен – ясно и високо. 

 

Председателят на Общинската избирателна комисия започва да чете клетвата, 

а г-жа Имамова – я повтаря. 
 

"Заклевам се 
в името на Република България 
да спазвам Конституцията и законите на страната 
и във всичките си действия 
да се ръководя  
от интересите на гражданите от Община Две могили 
и да работя за тяхното благоденствие." 

 

 ЗАКЛЕХ СЕ! 
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Моля Кметът на Кметство село Помен – Сетвийе Юсеин Имамова да удостовери 
полагането на клетвата си с подписването на клетвената декларация. 

Г-жа Имамова отива при Председателя на Общинската избирателна комисия и 

подписва предварително подготвената клетвена декларация. 
 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет:  
Тя съобщи, че на него присъстват 17 (седемнадесет) общински съветника. 

 Обяви, че заседанието на Общинския съвет е редовно и може да взема решения. 
В работата на съвета взеха участие: Николай Христов – Кмет на Община Две 

могили, Кремена Любенова – зам.-кмет на Общината, Йордан Борисов – Обществен 
посредник на Общината, служители от общинска администрация, кметове на кметства от 
Община Две могили, граждани. 

1. Радослав Радев – Общински съветник: 

Уважаема г-жо Председател, преди да преминем към дневния ред, с който сме 
запознати искам да попитам г-н Кмета какво е положението на нашата Община, предвид 
това, което се случи снощи в кв. Аспарухово. Има ли нещо, което да ни притеснява, взети 
ли са мерки и т.н.? Нека Кмета на Общината да ни даде малко яснота по този въпрос. 

2. Николай Христов – Кмет на Общината: 

Наистина, последните дъждове, които паднаха са доста притеснителни. На 
територията на Община Две могили положението е спокойно, потенциално опасните 
обекти се наблюдават постоянно. Поддържаме връзка с Попово, като действията и на 
двете общини са координирани. Вчера ни беше съобщено от дежурния в Попово, че се 
очаква приливна вълна от около 2 м., която не е направила беля. На този етап смятам, че 
нещата в общината са спокойни, поддържаме непрекъсната връзка с Областния управител 
и щаба, така че ще действаме своевременно ако е необходимо. 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет:  
Колеги, преди да започнем обсъждането на дневния ред съм длъжна да обявя, че в 

деловодството на Общинския съвет има постъпило питане от Общинския съветник г-н 
Пламен Петков Лашев, на което Кметът на Общината ще отговори устно. 

На следващо място искам да Ви уведомя, че след насрочване на настоящото 
редовно заседание на Общинския съвет, в деловодството му постъпиха две докладни 
записки, които са за върнати наши решения от Областния управител на Област Русе и 
които с оглед характера си, се налага да бъдат разгледани извънредно днес, а именно:  

1. Докладна записка от Христива Ефтимова с вх. № 249/16.06.2014 г., относно: 
Върнато за ново разглеждане Решение № 645 по Протокол № 39/30.05.2014 г. 

2. Докладна записка от Христива Ефтимова с вх. № 250/16.06.2014 г., относно: 
Върнато за ново разглеждане Решение № 648 по Протокол № 39/30.05.2014 г. 

Предлагам тези докладни да бъдат разгледани съответно като точки 7 и 8, а т. 7 да 
стане съответно т. 9 от дневния ни ред. 

Пламен Лашев – Председател на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, 

регионална политика и евроинтеграция”: Нашата комисия разгледа на свое заседание 
докладните записки с вх. № 249/16.06.2014 г. и вх. 250/16.06.2014 г. и имаме становища по 
тях, които ще изложат Общинските съветници г-н Боян Симеонов и г-н Байчо Георгиев. 
Не възразяваме да бъдат включени в дневния ни ред за разглеждане днес. 

Колеги, предлагам да преминем към процедура на гласуване по направеното 
предложение. 

 

Който е съгласен с предложението в дневния ред на настоящото редовно заседание 
под т. 7 да бъде включена за разглеждане Докладна записка от Христива Ефтимова с вх. 
№ 249/16.06.2014 г., относно: Върнато за ново разглеждане Решение № 645 по Протокол 
№ 39/30.05.2014 г., моля да гласува с вдигане на ръка.  

Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
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Със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 
„Въздържали се” предложението се приема. 

 

Който е съгласен с предложението в дневния ред на настоящото редовно заседание 
под т. 7 да бъде включена за разглеждане Докладна записка от Христива Ефтимова с вх. 
№ 250/16.06.2014 г., относно: Върнато за ново разглеждане Решение № 648 по Протокол 
№ 39/30.05.2014 г., моля да гласува с вдигане на ръка.  

Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
Със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържали се” предложението се приема. 
 

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 със 17 (седемнадесет) гласа 

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

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
 

1. Доклад от Николай Христов с вх. № 145/20.03.2014 г., относно: Изпълнението 
на бюджета, извънбюджетните сметки и фондове, извънбюджетни сметки на чужди 
средства и състоянието на общинския дълг за периода 01.01.2013 г. – 31.12.2013 г. на 
Община Две могили. 

Докладва: Татяна Василева – Председател на Комисията по „Бюджет и 
финанси”. 

2. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 224/23.05.2014 г., относно: 

Приемане на Наредба за допълнение на Наредба № 7 за реда за придобиване, управление 
и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в Община Две могили, област 
Русе. 

Докладва: Пламен Лашев – Председател на Комисията по „Териториално 
устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна 
уредба, регионална политика и евроинтеграция”. 

3. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 233/04.06.2014 г., относно: 

Предложение за запазване статут на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” град Две могили и 
ОУ „Христо Ботев” село Баниска в списъка на средищните училища в Република 
България. 

Докладва: Стефка Райкова – Секретар на Комисията по „Образование, култура и 
културно-историческо наследство, вероизповедания, символика, проблеми на 
гражданското общество, децата, младежта, възрастните хора, спорта и туризма”. 

4. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 241/11.06.2014 г., относно: 
Предоставяне безвъзмездно за управление на Център за настаняване от семеен тип на лек 
автомобил. 

Докладва: Невена Георгиева – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
5. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 242/13.06.2014 г., относно: 

Издаване на сертификат за инвестиция клас В съгласно изискванията на Закона за 
насърчаване на инвестициите, Правилника за прилагане на Закона за инвестициите и 
Наредба № 25 за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Две 
могили и условията и реда за издаване на сертификати клас В на „Рибовъдство Острица” 
ООД. 
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Докладва: Байчо Георгиев – Член на Комисията по „Териториално устройство и 
строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, 
регионална политика и евроинтеграция”. 

6. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 243/13.06.2014 г., относно: 
Информация за дейността на Кметския наместник на село Могилино за периода 2013-2014 
г. и проблемите, които среща при изпълнение на задълженията си. 

Докладва: Боян Симеонов – Член на Комисията по „Териториално устройство и 
строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, 
регионална политика и евроинтеграция”. 

7. Докладна записка от Христива Ефтимова с вх. № 249/16.06.2014 г., относно: 

Върнато за ново разглеждане Решение № 645 по Протокол № 39/30.05.2014 г. 
Докладва: Боян Симеонов – Член на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, 
регионална политика и евроинтеграция”. 

8. Докладна записка от Христива Ефтимова с вх. № 250/16.06.2014 г., относно: 

Върнато за ново разглеждане Решение № 648 по Протокол № 39/30.05.2014 г. 
Докладва: Байчо Георгиев – Член на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, 
регионална политика и евроинтеграция”. 

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

Първа точка от дневния ред: 

Доклад от Николай Христов с вх. № 145/20.03.2014 г., относно: Изпълнението на 
бюджета, извънбюджетните сметки и фондове, извънбюджетни сметки на чужди средства 
и състоянието на общинския дълг за периода 01.01.2013 г. – 31.12.2013 г. на Община Две 
могили. 

По нея докладва:  

1. Татяна Василева – Председател на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
Бюджетът на община Две могили за 2013 г. е приет с Решение № 347 взето на 

заседание на Общински съвет Две могили с Протокол № 24/22.03.2013 г. в размер на 5 064 
061 лева. 

През отчетната 2013 г. бюджетът на общината се е увеличил с получени 
допълнителни средства от Министерство на финансите, трансфери от министерства и 
ведомства и увеличени собствени приходи. Корекциите по плана за бюджета са 
извършени със Заповеди на Кмета на общината и решения на Общински съвет и бюджетът 
достигна 5 633 235 лева. 
 Изпълнението на приходите с държавен характер е в размер на 2 769 779 лева или 
97 % от годишните разчети в т.ч.: обща субсидия по параграф §31-11 – 2445954 лева; по 
параграф 31-28 “Трансфери” – 206 697 лева, параграф 31-40 „Вноски за ЦБ от минали 
години” /минус/ - 557 лева; получени трансфери по §6100 – 96 180 лева, като в т.ч.: §61-01 
„Получени трансфери” от ЦИК – 23 806 лева, § 61-05 “Трансфери от МТСП по програми 
за осигуряване на заетост” са постъпили средства в размер на 72 374 лева. 

По приходен параграф 88-00 „Средства на разпореждане” е отчетен остатъка по 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” в училищата – 3373 лева. По този 
параграф се отчитат държавни такси на ползватели на социални услуги, като сумите 
постъпват и се предоставят на МТСП 57 741 лева. 

По набирателната сметка на община са преведени гаранцията за участие на фирма в 
обществена поръчка от СОУ Две могили в размер на 2 700 лева. 

Наличните средства в банка в края на отчетния период за държавни дейности  по 
приходен параграф 95-07 “Налични средства в лева по сметки” са отчетени /минус/ - 116 
186 лева и преходен остатък от предходната година – 127 999 лева. 

Изпълнението на приходите за делегирани от държавата дейности за отчетната 
2012 година и .2013 година е както следва: 

31.12.2012 г. 31.12.2013 г. 
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Постъпили Ръст спрямо 
предходната година 
31.12.2011 г. 

Постъпили Ръст спрямо предходната 
година 
31.12.2012 г 

2 541 412 96,4 % 2 769 779 109,0 % 
Изпълнението на приходите с местен характер са в размер на 2 298 863 лева или 

83,3 % от годишния бюджет.  
Постъпленията от имуществени данъци е в размер на 438 960 лева или 87,22 % от 

годишния план т.ч.: данък върху недвижимите имоти – 116 229 лева - 92,98 % от бюджета, 
данък върху превозните средства – 151 135 лева – 91,90 % изпълнение, данък при 
придобиване на имущество по дарения и възмезден начин – 160 703 лева или 80,35 % 
годишно изпълнение. 

Неданъчните приходи представляват 78,51 % от годишните разчети и са в размер 
на 1 037 214 лева, приходи и доходи от собственост – 293 196 лева-97,37 %; от продажби 
на услуги – 3 270 лева, наеми на имущество – 33 027 лева, от наеми на земя – 247 693 лева 
и приходи от дивиденти – 8 659 лева, приходи от лихви по текущи банкови сметки – 547 
лева. С най-голям относителен дял са “Общински такси” – 607 735 лева с 92.35 % 
изпълнение, а в самата група “общински такси” е такса битови отпадъци – 382 705 лева-
91.12 % изпълнение, такса ползване на детски градини – 48 266 лева-102.69 % изпълнение, 
детски ясли – 5 775 лева-103.13 % изпълнение, такси за домашен социален патронаж – 73 
235 лева-97.65 % изпълнение, такса за ползване на пазари, панаири, тротоари и тържища – 
4 144 лева-48.19 %, такса технически услуги – 15 802 лева-79.01 % изпълнение, такса 
административни услуги – 38 335 лева-91.27 % изпълнение, такса гробни места – 6 973 
лева, 96.85 % изпълнение, такса куче – 36,00 % изпълнение и други.  

Постъпленията от продажби на нефинансови активи са 37 760 лева или 20,98 % 
изпълнение от годишния бюджет: от продажба на сгради – 106 лева, от продажба на други 
ДМА – 12 476 лева 20,79 %, от земя – 25 178 лева-31,47 %.  

Получени са помощи и дарения – 7 673 лева. 
По параграф 46-10 са постъпили суми от възстановяване на разходи по проект 

„Трансгранично сътрудничество” – 38 592 лева или 30,39 % от разчета. 
Общото неизпълнение на неданъчните приходи се дължи на не провеждане на 

традиционния панаир в града. Непроявен интерес за закупуване на определените 
общински имоти. По проекта „Трансгранично сътрудничество” не са преведени известна 
част от направените разходи. 

Постъпила е изравнителна субсидия 566 000 лева: в т.ч. субсидия за зимно 
снегопочистване транш – 45 000 лева. 

По приходен параграф 61-00 “Трансфери” са постъпили – 44 298 лева : в т.ч. 6 101 
“Получени трансфери” са отчетени – 45 299 лв, от които Обществена трапезария – 29 955 
лв, от Агенция „Пътна инфраструктура” – 7 529 лева и по проект „Коменски” в 
целодневните детски градини – 7 823 лева и по параграф 61-02 „Предоставени трансфери” 
/минус/ - 1 001 лв-възстановени средства от Обществена трапезария на МТСП – 1 лев и 1 
000 лева преведени на Исторически музей гр.Русе за извършени археологически разкопки 
с. Бъзовец. По параграф §62-02 „Предоставени трансфери между бюджетни и извън 
бюджетни сметки” /минус/– 18 690 лева, които са непризнати разходи по „Оперативна 
програма по развитие на човешките ресурси” – 3 617 лева и Оперативна програма 
„Административен капацитет” – 15 073 лева. През отчетния период са постъпили средства 
по параграф §64-00 от ПУДООС – 4 898 лева за изграждане на детска площадка в с. 
Баниска 

По приходен параграф 76-00 “Временни безлихвени заеми между бюджетни и 
извънбюджетни сметки” са отчетени – 49 386 лева, възстановени от съответните 
оперативни програми. 

Постъпила е една вноска за възстановяване на заем от общинска фирма „Черни лом 
2008” ЕООД – 9 000 лева, отчетени по параграф 72-00. 
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Възстановяването на безлихвеният заем от ПУДООС е отчетен в параграф 7800 в 
размер на /минус/ - 61870 лв. по погасителен план. 

В приходен параграф 93-00 “Друго финансиране” са отчетени средства /минус/– 
104 596 лева, преведени средства на РИОСВ по чл. 60, ал. 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за 
управление на отпадъците. 

Наличността на бюджетни средства в местните дейности са 68 126 лв, от преходен 
остатък от 2012 г. /плюс/- 83 168 лева, наличност по банкова сметка в лева/минус/ – 15 042 
лева. 

Постъпили данъчни и неданъчни приходи за местни дейности към 31.12.2012 г. и 
към 31.12.2013 г. са както следва: 

31.12.2012 г. 31.12.2013 г. 
Постъпили 
данъчни и 
неданъчни 
приходи 

Ръст спрямо 
предходната 
година 
31.12.2011 г. 

Постъпили 
данъчни и 
неданъчни 
приходи 

Ръст спрямо 
предходната година 
31.12.2012 г 

2 094 544 76,93 % 2 298 863 109,75 % 
 Изпълнението на разходите за държавни дейности на община Две могили за 
отчетния период са в размер на 2 769 779 лева. Те включват заплати и осигуровките към 
тях на служителите в общинска администрация, отбрана и сигурност, образование, 
разходи в подготвителни групи и други дейности по образoванието, здравеопазване, 
социални дейности, субсидии за читалища, присъдена издръжка на деца, лекарства на 
ветерани и военно инвалиди и издръжка на училища, Защитено жилище с. Могилино, 
Център за настаняване от семеен тип гр. Две могили, Център за обществена подкрепа, 
здравни кабинети. 
 Към 31.12.2013 г. има просрочени задължения в държавни дейности от социални 
услуги в ЦНСТ Две могили и ЗЖ с. Могилино в размер на 12 631 лева, основно от горива, 
ел.енергия и други. 
 Изпълнението на разходите за местни дейности е 2 069 192 лева. Тук са включени 
разходи за издръжка на общодържавните служби – общинска администрация и цялостно 
общински съвет, в сферата на образованието – издръжка на детските градини, ОДК, други 
дейности по образoванието, издръжка детска ясла, ученически столове, здравеопазване, 
домашен социален патронаж, издръжка клуба на пенсионера, клуб на инвалида, издръжка 
програмите за временна заетост, улично осветление, озеленяване, дейности по опазване на 
околната среда, чистотата на териториите за обществено ползване, поддръжка спортни 
клубове и стадион, радиовъзел, обреден дом, снегопочистване, дейности по безопасност 
на движението и управление на собствеността и др. 

Просрочените задължения към 31.12.2013 г. в местни дейности са 360 313 лв. От 
размера на просрочените задължения 169 918 лева са на второстепенните разпоредители в 
общината. Според размера на постъпленията от собствени приходи, извършване на 
разходи при кандидатстване на проекти пред управляващите органи и възстановяване на 
направени разходи при одобряването им от министерства и ведомства ще бъдат 
изплащани и просрочените задължения.  

Общината е дофинансирала държавни дейности за сметка на общински приходи в 
размер на 229 671 лева в т.ч.: за работни заплати, други възнаграждения и осигуровки в 
Общинска администрация – 94 101 лева, за целодневни детски градини за работни заплати 
и осигуровки – 17 456 лева, други дейности по образованието – 4 246 лева, за издръжка на 
ЗЖ с. Могилино – 37 503 лева и ЦНСТ Две могили – 52 666 лева и читалища – 23 188 
лева, в т.ч.: с. Каран Върбовка за празник „Жива вода” – 3 500 лева, празник „Харцои” с. 
Кацелово – 2 000 лева и други читалища в общината. 
 Общото изпълнение на приходната и разходната част по бюджета на общината за 
отчетната 2013 година възлиза на 5 068 642 лева. 
 Относителният дял на разходите по функции е както следва: 
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І. Общи държавни служби – 22 %, ІІ. Отбрана и сигурност – 3 %, ІІІ. Образование – 
36 %, ІV. Здравеопазване – 2 %, V. Социално подпомагане – 13 %, VІ. Жилищно 
строителство и БКС – 11 %, VІІ. Почивно дело и култура – 7 %, VІІІ. Икономически 
дейности и услуги – 6 %. 
 Най-голям относителен дял имат разходите за заплати и осигурителни плащания – 
49 %, по параграфи за издръжка – 39 %, следвани от капиталови разходи – 7 %. Делът на 
помощите по решения на Общински съвет – 0,2 %, субсидии за нефинансови предприятия 
и организации с нестопанска цел – 3 % и за други разходи /стипендии, лихви, членски 
внос и др/ – 1,8 %. 
 През последните години се наблюдава тенденция на увеличаване на разходите за 
заплати и осигурителни плащания в държавните дейности за сметка на издръжката. 
 През отчетния период на 2013 г са постъпили средства по извънбюджетна сметка 
на Национален фонд – 1 550 559 лева: в т.ч. по програма „Развитие на човешките ресурси” 
– 1 283 232 лева; Оперативна програма „Административен капацитет” – 267 327 лв. От 
извънбюджетна сметка са преведени на ДФ „Земеделие” са преведени постъпилите лихви 
от авансите на мярка 321 и мярка 322 в размер на  /минус/ - 5 870 лева. Част от средствата 
е финансирала общината с временен безлихвен заем  в размер на 379 724 лева и съответно 
са  възстановени – 429 108 лева. През отчетния период са получила средства по одобрени 
проекти от Управляващите органи – 1 605 253 лева. 

През отчетния период са направени разходи за 4 575 197 лева в т.ч.: разходи за 
възнаграждения по трудови правоотношения, граждански договори за управление на 
проекти и членове на комисии и осигуровки към тях – 1 312 723 лв., разходи за храна – 3 
098 лв, разходи за материали – 12 137 лева, разходи за горива – 18 512 лева, разходи за 
услуги – 198 982 лева, облекло – 596 лева, обезщетения по КТ – 2 046 лева, командировка 
в страна и чужбина – 20 775 лева, компютърни системи – 2 397 лева, основен ремонт по 
проект „Подобряване общинска пътна мрежа Батишница-Бъзовец, подмяна водопровод 
с.Бъзовец и по път Две могили, Острица, Широково, Чилнов, Баниска и подмяна на 
уличен водопровод с. Чилнов – 2 579 294 лева и проект „Реконструкция на улична мрежа, 
тротоари и площади в с. Могилино, Помен, Баниска, Бъзовец, Батишница, изграждане на 
парк с детска площадка в с. Бъзовец, изграждане на детска площадка с. Помен, 
рехабилитация на парк пред културен дом с. Батишница – 416 640 лева , изграждане на 
билборд по мярка 321 – 7 997 лева. 

Остатъка от предходната 2012 година е – 3 479 516 лева, като от тях  фонд 
“Приватизация” е 9 лева, от „Разплащателна агенция” – 3 462 873 и от „Национален фонд” 
– 16 634 лева. 

Общата банкова наличност в края на периода /минус/ – 448 999 лева, в т.ч. средства 
от „Разплащателна агенция” – 439 423 и от „Национален фонд” – 9 576 лева 

Отчетени са за периода общо приходи и разходи в размер на 4 575 197 лева. 
През отчетния период по сметка ИБСФ – чужди средства са постъпили суми: от 

възстановени лихви в бюджета /минус/ – 4 лева, от възстановени временни безлихвени 
заеми на извънбюджетната сметка на общината в размер на 27 057 лева по § 78-00. 
Преведени държавни такси от минали години на ползватели на социални услуги в ЦНСТ 
гр. Две могили /минус/ - 2 925 лева. По приходен нетен параграф 93-10 постъпват и се 
възстановяват средства от гаранции за участия и изпълнение на договори, също така 
постъпват и се изплащат ренти на собственици на земеделски земи, като тази разлика е в 
размер /плюс/- 7 916 лева. По параграфа са постъпили суми от ползватели на земи 184 737 
лева и платени ренти 138 323 лева. Остатъка от предходната година по сметката е в размер 
на 257 620 лева, а банковата наличност в края на периода е /минус/ - 289 664 лева. 
 Изпълнението на бюджетните капиталовите разходи през отчетната 2013 г. е 348 
986 лева в т.ч.: 

Основен ремонт на ДМА §51-00 – 237 189 лева: ремонт тоалетна в кметство 
с.Бъзовец – 4 999 лева, аварийно-възстановителни работи на ул. ”Чипровци” и ул. ”Христо 
Ботев” Две могили – 6 636 лева, укрепване на свлачище с.Пепелина – 11 520 лева, ремонт 
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на тротоари в град Две могили – 60 104 лева и основен ремонт на общински пътища – 153 
930 лева.  

Придобиване на ДМА  § 52-00 – 103 755 лева в т.ч.: Компютри в общинска 
администрация – 4 бр. – 3 815 лв, Компютър – 1 броя - 958 лева в ОУ Баниска, компютри в 
СОУ Две могили – 4 015 лева; оборудване компютърен кабинет СОУ Две могили – 6 852 
лева, оборудване компютърен кабинет – ОУ Баниска – 1035 лева, закупуване на компютри 
в ЦОП – 2 брой – 1 389 лева; изграждане на детска площадка в с. Баниска – 4 898 лева, лек 
автомобил „Пежо” 407 – 10 000 лева, лек автомобил „Нива” – 6 600 лева, изграждане на 
рампа за инвалиди – 2 361 лева, роторна косачка – 2 000 лева, машина за рязане на дърва в 
с. Кацелово – 998 лева; Изграждане на водопроводи в гробищни паркове по населените 
места в общината- 58 834 лева. 

Придобиване на нематериални активи - §53-00 
- Програмен продукт СОУ Две могили     468 лева. 
Капиталови трансфери §55-00       7 574 лева. 
- годишна целева вноска в предприятие РСУО „Янтра Лом” – 2008 г.-7 574 лева. 
Основен ремонт на ДМА §51-00 ИБСФ по мярка 321 и 322 – 2 995 934 лева. 

 - функция “Жил.строителство, благоустр.ком.ст-во”   416 640 лева. 
 - функция “Икономически дейности и услуги”    2 579 294 лева. 

Придобиване на ДМА  § 52-00 в ИБСФ     10 394 лева. 
- компютърни конфигурации по проект „Помощ в дома”  2 397 лева. 
- билборд по мярка 321       7 997 лева. 

 Състоянието на общинския дълг на Общината е както следва: Предоставения 
безлихвен заем от ПУДООС на общината по договор № 6914 от 14.03.2009 г. в размер на 
185 608.80 лева и сме възстановили – 175 297.20 лева по погасителен план. 
 Състоянието на общинския дълг към 31.12.2013 г. към институции в страната е 
както следва: 

- ПУДООС – 10 311.60 лева безлихвен заем; 
С Решение № 203 от 13.08.2008 г. на Общински съвет Две могили е отпуснат 

паричен заем на общинска фирма „Черни лом 2008” ЕООД в размер на 221 728 лева. 
До края на отчетната 2013 година са погасени 123 678 лева, като само през 

годината са отчетени 9 000 лева. Дълга към общината на общинската фирма към 
31.12.2013 година е 98 050 лева. 

Комисията разгледа на свое заседание отчета и излезе със становище той да бъде 
приет. 

В разисквания по четвърта точка участие взеха: 

1. Пламен Лашев – Общински съветник: 

Нашата комисия също разгледа отчета на свое заседание и с 5 гласа ЗА и 2 гласа 
ПРОТИВ излезе със становище той да бъде приет. Забележките ни са следните: 

1. По отношение на приходите отчетът е направен много добре, но аз искам да 
попитам за приходите от местни дейности за новата година има ли някакви негативни 
резултати до момента, които са отчетени за 2013 г. 

2. Защо все още не е изплатена сумата от проекта по трансграничното 
сътрудничество? 

3. Нека се направи по-подробен коментар по разходната част. 
4. Нека ни се каже тези задължения на Общината, които са в размер на 360 000 лева 

за какво са? 
5. Инвестиционната програма – всичко е написано много добре, но това е само на 

книга, нищо от написаното не се изпълнява. 
6. Всички знаем, че състоянието на ТД „Черни Лом 2008” не е розово и разходите, 

които прави са повече от приходите. По този начин се образува една дупка в бюджета от 
около 100 000 лева, които трябва от някъде да се възстановяват.  

7. Нека се направи някакъв анализ на бюджета за 2014 година към момента какво е 
състоянието. 
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2. Николай Христов – Кмет на Общината: 

Точно преди една седмица бе направено публичното обсъждане на отчета на 
бюджета за 2013 година, на което вие имахте възможността да задавате въпроси, на които 
получихте отговор. В един бюджет приходите трябва да са равни на разходите. 

Изпълнението на приходите с държавен характер е в размер на 2 769 779 лева или 
97 % от годишните разчети, които са разходвани по параграфи.  

Изпълнението на приходите с местен характер са в размер на 2 298 863 лева или 
83.3 % от годишния бюджет.  

Постъпленията от имуществени данъци е в размер на 438 960 лева .или 87.22 % от 
годишния план в т.ч.: данък върху недвижимите имоти – 116 229 лева–92.98 % от 
бюджета, данък върху превозните средства – 151 135 лева–91.90 % изпълнение, данък при 
придобиване на имущество по дарения и възмезден начин – 160 703 лева или 80.35 % 
годишно изпълнение. 

Гледайки всички тези цифри в проценти се вижда един много добър процент на 
събираемостта на данъците. Изостава данъка за придобиване на имущество, но това не 
зависи от нас, а от липса на интерес от страна на гражданите. 

Неданъчните приходи представляват 78.51 % от годишните разчети и са в размер 
на 1 037 214 лева, приходи и доходи от собственост – 293 196 лева-97.37%; от продажби 
на услуги – 3 270 лева, наеми на имущество – 33 027 лева, от наеми на земя – 247 693 лева 
и приходи от дивиденти – 8 659 лева, приходи от лихви по текущи банкови сметки – 547 
лева. С най-голям относителен дял са “Общински такси” – 607 735 лева с 92.35 % 
изпълнение, а в самата група “общински такси” е такса битови отпадъци – 382 705 лева-
91.12 % изпълнение, такса ползване на детски градини – 48 266 лева-102.69 % изпълнение, 
детски ясли – 5 775 лева-103.13 % изпълнение, такси за домашен социален патронаж – 73 
235 лева-97.65 % изпълнение, такса за ползване на пазари, панаири, тротоари и тържища – 
4 144 лева-48.19 %, такса технически услуги – 15 802 лева-79.01 % изпълнение, такса 
административни услуги – 38 335 лева-91.27 % изпълнение, такса гробни места – 6 973 
лева, 96.85 % изпълнение, такса куче – 36.00 % изпълнение и други.  

Постъпленията от продажби на нефинансови активи са 37 760 лева или 20.98 % 
изпълнение от годишния бюджет: от продажба на сгради – 106 лева, от продажба на други 
ДМА – 12 476 лева 20.79 %, от земя – 25 178 лева-31.47 %.  

Общото неизпълнение на неданъчните приходи се дължи на не провеждане на 
традиционния панаир в града, който през 2013 година съвпадна с датата за провеждане на 
избори за парламент.  

Постъпленията от продажби на нефинансови активи са в размер на 37 760 лева: от 
продажба на сгради – 106 лева, от продажба на други ДМА – 12 476; от земя – 25 178 лева. 
Тук процентът наистина е нисък, но това е защото вие отхвърлате предложенията ми за 
продажби на определени имоти. 

По параграф 46-10 са постъпили суми от възстановяване на разходи по проект 
„Трансгранично сътрудничество” – 38 592 лева или 30.39 % от разчета. Все още нямаме 
окончателен доклад за превеждане на останала част от средствата. 

Просрочените задължения на Общината са в размер на 360 000 лева. Политиката, 
която води Общината е към намаляване на просрочените задължения. Дофинансирането 
на двете жилища – ЦНСТ в Две могили и ЗЖ в Могилино е в размер на 80 000 лева 
годишно. Нека не забравяме, че съм 31.12.2012 г. просрочените задължения на Общината 
бяха в размер на 450 000 лева, а към 31.12.2013 г. те са в размер на 360 000 лева. До този 
момент към 31.05.2014 г. задълженията на Общината са в размер на 300 697 лева, а 
вземанията са в размер на 209 237 лева. Основните пера на задълженията са за хранителни 
продукти, горива и разходи, които общината прави при кандидатстване по Оперативните 
програми. 

Инвестиционната програма – основните ремонти бяха аварийно – 
възстановителните работи на ул. „Чипровци”, ул. „Христо Ботев” в размер на 6 637 лева; 
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укрепване свлачището на село Пепелина в размер на 11 520 лева и ремонта на тротоарите 
в Две могили – 60 104 лева и основен ремонт на общински пътища – 153 000 лева. 

Относно ремонта на тротоарите – направени са тротоари от обърнати стари 
базалдови плочки, които са били годни за употреба в размер на 290 кв.м., като са 
използвани 1 812 бр. стари плочки; бетонови плочки са доставени общо 6 329 бр. и 
базалдови плочки 1 963 бр.  По ремонтите на тротоарите са работили основно фирма 
„Черни Лом” и фирма „Шени – Шенол ...”, която е изработила за 12 000 лева, като 
останалата част до 60 000 са изработени от фирма „Черни Лом”. 

Проекта на ул. „Чипровци” е със сключен Договор № 150/06.08.2013 г. за 
предпроектни проучвания и изработване на инвестиционен проект за спешни аварийно – 
възстановителни работи на ул. „Чипровци” и на ул. „Христо Ботев”. Общата сума е 6 760 
лева без ДДС, като 3 380 лева представляват 50 % от сумата по договора, който е платен. 
С Договор № 151/06.08.2013 г. са възложени предпроектни проучвания и изработване на 
инвестиционен проект за спешни аварийно – възстановителни работи на ул. „Христо 
Ботев” в град Две могили за сумата 4 300 лева без ДДС. С Договор № 135/28.06.2013 г. са 
възложени предпроектни проучвания и изработване на инвестиционен проект за спешни 
аварийно – възстановителни работи на ул. „Георги Дивитров” за сумата от 11 520 лева без 
ДДС. 

Състоянието на фирма „Черни Лом” – скоро бе разгледана информацията за 
дейността и състоянието и. Предприятието не постига целите, които трябва и това не е 
защото ръководството на Общината не проявява разбиране или не помага. Причините 
явно са други и не е нормално за една година да бъдат възстановени само 9 000 лева от 
заема. Що се отнася до неразплатени разходи към „Черни Лом” – Общината няма 
неразплатени разходи към дружеството. 

3. Байчо Георгиев – Общински съветник: 

Отчетите, които се правят за изпълнението на бюджета са еднотипни – числа, 
проценти. Но хората от нашата община като ме срещнат не ме питат колко % сме 
изпълнили дадено нещо, а ме питат „... кога ще ми оправите улицата”; „... защо ТБО е най-
висока при нас от цялата Русенска област”. Аз ще си позволя да коментирам приходите и 
разходите, които зависят от нас и приходи и разходи, които не зависят от нас. 

По отношение на ТБО – действително тази такса при нас е най-висока в цяла 
Русенска област, но хората трябва да знаят. Нашите възможности за 2013 г. са в размер на 
382 000 лева, а реалните разходи, които прави Общината за сметосъбиране, 
сметоизвозване и обезвреждане на отпадъщите са в размер на 480 000 лева. Тук възниква 
въпроса – тези 100 000 лева за сметка на Общината ли ще са или ще оптимизираме 
системата за сметосъбиране и сметоизвозване, да не минаваме всяка седмица, или да 
обясняваме на хората какво представлява „битов отпадък”. Спомняв си в предишния 
Общински съвет, Общинският съветник Петър Петров беше предложил Общината да 
изкупува „орската тор”, защото по селата, а и в Две могили масово се изхвърля оборска 
тор, а след това Общината дава пари, за да я почиства. Затова трябва да седнем и добре да 
помисли тази разлика от 100 000 лева за чия сметка ще е. 

След приключване на разискванията по първа точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 140, 

ал. 1 и ал. 5 от Закона за публичните финанси, чл. 8а, чл. 9 от Закона за общинския 

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

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация и 

Доклад с вх. № 145 от 20.03.2014 г. с 14 (четиринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 660 
  

1. Приема Отчета за изпълнението на бюджета за 2013 г. в съответствие с единната 
бюджетна класификация в следните параметри: 
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1.1. По прихода (разпределени по параграфи, съгласно 

Приложение № 1): 

5 068 642 лева 

1.1.1. Данъчни приходи  438 960 лева 
1.1.2. Неданъчни приходи 1 046 233 лева 
1.1.3.  Взаимоотношения с РБ (субсидии) 3 484 222 лева 
1.1.4. Трансфери от министерства и ведомства  126 695 лева 
1.1.5. Предоставени временни безлихвени заеми 49 386 лева 
1.1.6. Операции с фин.активи и пасиви§7200;8800;9300 94 923 лева  
1.1.7. Средства по сметки 79 939 лева 
  в това число преходен остатък от 2012 г. (плюс)  

- остатък в банка в лева/минус/ 
211 167 лева 

-131 228 лева 
1.2. По разхода (разпределени по параграфи, съгласно 

Приложение № 1, в това число и отчета за изразходваните 
средства за основен ремонт и придобиване на дълготрайни 
материални активи, съгласно Приложение № 2): 

 

5 068 642 лева 

2. Приема Отчета за изпълнението на извънбюджетните сметки и фондове за  2013 
г. в следните размери: 
2.1. Извънбюджетна сметка на Национален фонд на 

Структурни и кохезионни фондове  

2.2.1. Наличност в началото на периода  г 16 634 лева 
2.2.2. Получени приходи 1 550 559 лева 
2.2.3. Разходи 1 557 617 лева 
2.2.4. Наличност в края на периода  9 576 лева 
2.3. Извънбюджетна сметка на Разплащателна агенция към ДФ 

„Земеделие” 
 

2.3.1. Наличност в началота на периода прех.остатък от 2012 3 462 873 лева 
2.3.2. Получени приходи -5 870 лева 
2.3.3. Разходи 3 017 580 лева  
2.3.4. Наличност в края на периода  439 423 лева 

 3. Приема Отчета за изпълнението на сметките за чужди средства за отчетната 2013 
г. в следните размери: 
3.1. Сметка на чужди средства  

3.1.1. Наличност в началото на периода   257 620 лева 
3.1.2. Получени приходи §2408-минус -4; §8801 /минус/-2925 лв  

§9310-7916 лв, §7833-27057 лв 
32 044 лева 

3.1.3. Наличност в края на периода  - 289 664 лева 
4. Приема Отчета за състоянието на общинския дълг на Общината  за отчетната 

2013 г. в следните размери: 
4.1 Получен заем ПУДООС 185 609 лева 

4.1.1 Изплатен заем ПУДООС 175 297 лева 
4.2. Състояние на общинския дълг към 31.12.2013 г   

4.2.1 Безлихвен заем ПУДООС 10 312 лева 
5. Приема отчета на дълга на общинска фирма „Черни лом 2008” ЕООД за 2013 

година в следните размери: 
5.1 Получен заем от общината 221728 лева 

5.1.1 Изплатен заем  123678 лева 
5.2. Състояние на дълга на общинската фирма към 

31.12.2013 г 

  

5.2.1 Безлихвен заем за изплащане 98050 лева 
Приложения:  

1. Приложение № 1 – сборен касов отчет за изпълнението на бюджета, 
извънбюджетните сметки и фондове; 
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2. Приложение № 2 – план и отчет за изразходваните средства за основен ремонт и 
придобиване на дълготрайни материални активи; 

3. Приложение № 3 – отчет за чужди средства; 
4. Приложение № 4 – Справка за структурата и размера на общинския дълг. 
 

Втора точка от дневния ред:` 

Докладна записка от Николай Христов с вх. № 224/23.05.2014 г., относно: 

Приемане на Наредба за допълнение на Наредба № 7 за реда за придобиване, управление 
и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в Община Две могили, област 
Русе. 

По нея докладва:  

1. Пламен Лашев – Председател на Комисията по „Териториално устройство и 
строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, 
регионална политика и евроинтеграция”: 

Комисията по „Териториално устройство и строителство, общинска собственост, 
местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция” 
разгледа на свое заседание докладната записка, относно приемане на Наредба за 
допълнение на Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и 
вещи – общинска собственост в Община Две могили, област Русе. Става въпрос за 
допусната техническа грешка и сега следва да я поправим. Становището на комисията е 
предложениета да бъде прието. 

Разисквания по втора точка нямаше. 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, преминаваме към процедура на гласуване. Наредбата ще бъде гласувана 
параграф по параграф. 

 

Който е съгласен с предложението в параграф 1 по докладната записка, моля да 
гласува с вдигане на ръка 

Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
Със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържал се”, предложението се приема. 
 

Който е съгласен с предложението в параграф 2 по докладната записка, моля да 
гласува с вдигане на ръка 

Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
Със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържал се”, предложението се приема. 
По втора точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 2 

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

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

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, чл. 8, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 79 от 

Административнопроцесуалния кодекс, чл. 8, чл. 11, ал. 3, чл. 15, ал. 1, чл. 26, ал. 2 от 

Закона за нормативните актове и Докладна записка с вх. № 224 от 23.05.2014 г. със 17 

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

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 661 
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1. Приема Наредба за допълнение на Наредба № 7 за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в Община Две 
могили, Област Русе, която влиза в сила от 01.07.2014 г. 

Приложение: Наредба за допълнение на Наредба № 7 за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в Община Две 
могили, Област Русе. 

 

Трета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Николай Христов с вх. № 233/04.06.2014 г., относно: 

Предложение за запазване статут на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” град Две могили и 
ОУ „Христо Ботев” село Баниска в списъка на средищните училища в Република 
България. 

По нея докладва:  

1. Стефка Райкова – Секретар на Комисията по „Образование, култура и 
културно-историческо наследство, вероизповедания, символика, проблеми на 
гражданското общество, децата, младежта, възрастните хора, спорта и туризма”: 
 Комисията по „Образование, култура и културно-историческо наследство, 
вероизповедания, символика, проблеми на гражданското общество, децата, младежта, 
възрастните хора, спорта и туризма” разгледа на свое заседание настоящата докладна 
записка. На територията на Община Две могили има две общински училища – средищно 
СОУ „Св.Св. Кирил и Методий” в град Две могили и средищно ОУ „Христо Ботев” в село 
Баниска. След закриване на училищата в съседните села, за учениците се осигурява 
автобусен транспорт до горепосочените учебни заведения. Съгласно чл. 7, ал. 1 от 
Постановление на Министерски съвет № 84/6.04.2009 г. списъкът на средищните училища 
се актуализира ежегодно по мотивирано предложение на кмета на общината след решение 
на Общинския съвет, към което се прилага становище на началника на съответния 
регионален инспекторат по образованието. И двете училища в Община Две могили 
отговарят на обявените в това постановление критерии за средищно училище. В СОУ „Св. 
Св. Кирил и Методий” в град Две могили се обучават ученици до 16 годишна възраст от 
населените места от община Две могили, в които няма училища. В учебното заведение се 
обучават над 500 деца, а за учебната 2013/2014 г. в І клас са приети ученици от село Каран 
Върбовка, село Кацелово, село Острица, село Чилнов, село Бъзовец и село Батишница. 
Въведена е целодневна организация на учебния ден с учениците от І-VІІІ клас. Осигурени 
са безплатни закуски за всички ученици от І-ІV клас и безплатно обедно хранене на 
всички ученици, включени в полуинтернатните групи.  В ОУ „Христо Ботев” – село 
Баниска се обучават приблизително 100 ученика от село Баниска, село Помен и село 
Могилино. Становището на комисията е предложението да бъде прието, като в решението 
бъде допълнено „за учебната 2014/1025 г.” 

Разисквания по трета точка нямаше. 

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 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, във връзка чл. 2 и чл. 7, ал. 1 от ПМС № 84/6.04.2009 г. (обн. ДВ 

бр.29/2009 г.), допълнен от ПМС № 263/25.10.2012 г. за изменение на ПМС № 84/2009 

г. за приемане на списък на средищните училища в Република България, определяне 

на критерии за включване в списъка на средищните училища и приемане на 

финансови правила за разходване на средствата за допълнително финансиране за 

осигуряване обучението на пътуващите ученици от средищните училища (ДВ бр. 

29/2009 г.) и Докладна записка с вх. № 233 от 04.06.2014 г. със 17 (седемнадесет) гласа 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 662 
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1. Дава съгласие Кметът на Община Две могили да направи мотивирано 
предложение до Министерството на образованието и науката за запазване статута на СОУ 
”Св. Св. Кирил и Методий” – град Две могили, област Русе, улица „Кирил и Методий” № 
14 и ОУ ”Христо Ботев” – село Баниска, община Две могили, област Русе, улица „Христо 
Ботев” № 20 в списъка на средищните училища в Република България за учебната 
2014/2015 година. 

 

Четвърта точка от дневния ред:` 

Докладна записка от Николай Христов с вх. № 241/11.06.2014 г., относно: 
Предоставяне безвъзмездно за управление на Център за настаняване от семеен тип на лек 
автомобил. 

По нея докладва:  

1. Невена Георгиева – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
Комисията по „Бюджет и финанси” разгледа на свое заседание настоящата 

докладна записка, която касае предоставяне безвъзмездно за управление на Център за 
настаняване от семеен тип на лек автомобил. Със Заповед № ЗМФ-420 от 30.04.2014 г. на 
Министъра на финансите и на основание чл. 3, ал. 5 от Закона за Национална агенция по 
приходите за нуждите на Община Две могили е предоставен лек автомобил, марка 
„Hyundai”, модел ”Atos”. Автомобилът е предаден след писмено искане от страна на 
Център за настаняване от семеен тип-град Две могили и Защитено жилище-село 
Могилилно за да покрие нуждите на Центъра от транспорт, предвид социалните функции, 
които изпълнява. Автомобила е заприходен, като собственост на Община Две могили, 
като отчетната му стойност е 2 500 лева. Съгласно разпоредбата на чл. 32 от Наредба № 7 
за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска 
собственост в Община Две могили, област Русе: „Движимите вещи- частна общинска 
собственост, се предоставят безвъзмедно за управление на юридически лица и звена на 
общинска бюджетна издръжка”, а съгласно чл. 33, ал. 2:”Вещите по чл. 32 се предоставят 
със заповед на кмета, след решение на общинския съвет”. Становището на комисията е 
предложеният ни проект на решение да бъде приет. 

Разисквания по четвърта точка нямаше. 

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

1, т. 8 във връзка с чл. 27, ал. 4 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. 12, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 

33, връзка с чл. 32 от Наредба № 7 за реда на придобиване, управление и 

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

Русе, Заповед № ЗМФ-420/30.04.2014 г. на Министъра на финансите на Република 

България и Докладна записка с вх. № 241 от 11.06.2014 г. със 17 (седемнадесет) гласа 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 663 
 

1. Предоставя за безвъзмездно управление на Център за настаняване от семеен тип-
град Две могили, улица ”Филип Тотю” № 4 лек автомобил „Huyndai”, марка „Atos”, с дата 
на първоначална регистрация 29.01.2002 г., с регистрационен № Р 1805 ВН, рама 
KMHAB51GP2U280202, заприходен в Община Две могили с балансова стойност 2 500 
(две хиляди и петстотин) лева. 

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

 

Пета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Николай Христов с вх. № 242/13.06.2014 г., относно: 
Издаване на сертификат за инвестиция клас В съгласно изискванията на Закона за 
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насърчаване на инвестициите, Правилника за прилагане на Закона за инвестициите и 
Наредба № 25 за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Две 
могили и условията и реда за издаване на сертификати клас В на „Рибовъдство Острица” 
ООД. 

По нея докладва:  

1. Байчо Георгиев – Член на Комисията по „Териториално устройство и 
строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, 
регионална политика и евроинтеграция”: 

Комисията по „Териториално устройство и строителство, общинска собственост, 
местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция” 
разгледа на свое заседание настоящата докладна записка. На предходно наше заседание 
приехме Наредба № 25 за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община 
Две могили и условията и реда за издаване на сертификати клас В. Въз основа на тази 
наредба в общинска администация е постъпило първото предложение от Рибовъдство 
Острица с проект на стойност 1 млн. лева. Назначената от кмета на Общината комисия е 
извършила проверка на документацията и не е открила никакви нарушения. Становището 
на нашата комисия е предложението да бъде прието. 

Разисквания по пета точка нямаше. 

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. 15 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, чл. 18, ал. 5 от Закона за насърчаване на инвестициите, чл 11 от 

Наредба № 25 за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Две 

могили и издаване на сертификати клас В и Докладна записка с вх. № 242 от 

13.06.2014 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) 

гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 664 
  

1. Издава Сертификат за инвестиция клас В на „Рибовъдство Острица” ООД за 
изпълнение на иновативен проект „Разработване и внедряване /експлоатация на 
интегрирана суперинтензивна производствена система , захранвана от зелена енергия , за 
отглеждане на зарибителен материал от деликатесни и аквариумни видове риби/при 
определени биотехнологични параметри за органично производство/, в условията на 
разработени биотехнологични параметри за повишаване имунния статус на рибите”. 
 2. Упълномощава Кмета на общината да предприеме необходимите действия за 
изпълнение решението на Общинския съвет. 

 

Шеста точка от дневния ред: 

Докладна записка от Николай Христов с вх. № 243/13.06.2014 г., относно: 
Информация за дейността на Кметския наместник на село Могилино за периода 2013-2014 
г. и проблемите, които среща при изпълнение на задълженията си. 

По нея докладва:  

1. Боян Симеонов – Член на Комисията по „Териториално устройство и 
строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, 
регионална политика и евроинтеграция”: 

Комисията по „Териториално устройство и строителство, общинска собственост, 
местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция” 
разгледа на свое заседание представената информация за дейността на Кметския наместник 
на село Могилино за периода 2013-2014 г. и проблемите, които среща при изпълнение на 
задълженията си. В нея е посочено, че към настоящия момент вече живеят 196 души. 
Демографският срив се дължи на затваряне на дома за деца в селото, което налага голяма 
част от населението да търси препитание в други населени места и в чужбина. Кметското 



 

 16

наместничество няма собствен бюджет и е изцяло към бюджета на община Две могили. 
Проблемите, които стоят за решаване: Ремонт на покривът на читалището, покривът на 
кметството, изграждане на тоалетна, спешен ремонт на селската чешма. Становището на 
комисията е информацията да бъде приета. Искам само да обърна внимание, предвид това, 
което каза г-н Георгиев за оптимизиране на сметосъбирането и сметоизвозването – в село 
Могилино живеят 196 души, а се обслужва от 60 кофи за смет тип „Бобър”. Това не ви ли се 
струва твърде много, нека се направи оптимизация, за да се намалят разходите. Сигурен съм, 
че това не е единственото село с този проблем. 

Разисквания по шеста точка нямаше. 

По шеста 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 № 523 по Протокол № 33/20.12.2013 г. и 

Докладна записка с вх. № 243 от 13.06.2014 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 665 
  

1. Приема за сведение Информация за дейността на Кметския наместник на село 
Могилино за периода 2013/2014 г. и проблемите, които среща при изпълнение на 
задълженията си. 

Приложение: Информация за дейността на Кметския наместник на село Могилино 
за периода 2013/2014 г. и проблемите, които среща при изпълнение на задълженията си. 

 

Седма точка от дневния ред: 

Докладна записка от Христива Ефтимова с вх. № 249/16.06.2014 г., относно: 

Върнато за ново разглеждане Решение № 645 по Протокол № 39/30.05.2014 г. 
По нея докладва:  

1. Боян Симеонов – Член на Комисията по „Териториално устройство и 
строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, 
регионална политика и евроинтеграция”: 

Комисията по „Териториално устройство и строителство, общинска собственост, 
местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция” 
разгледа на свое заседание докладната записка, относно върнато от Областния управител 
за ново разглеждане наше Решение № 645 по Протокол № 39/30.05.2014 г. С това решение 
ние дадохме съгласието си да бъде продаден имот представляващ „Друга изкуствена 
водна площ” в село Кацелово с площ 18.694 дка В своя заповед № 4-95-00-381/13.06.2014 
г., Областният управител на Област Русе, посочва, че с взетото решение „…. Общински 
съвет Две могили е нарушил императивната разпоредба на чл. 146, т. 3 от 
Административнопроцесуалния кодекс, както следва: В Областна администрация с вх. № 
94-03-16/10.06.2014 г. е постъпила жалба от Иван Николаев – Кмет на Кметство село 
Кацелово против решение № 645 по Протокол № 39/30.05.2014 г. Съображенията, които 
Кмета на Кметство село Кацелово има против решението ни са занижена данъчна оценка 
и променен НТП на имота, съставен наскоро акт за частна общинска собственост, наличие 
на 21 броя тополи, които не са описани и оценени, липса на съгласие от негова страна и 
неуведомяването му за подготвеното предложение за решение, касаещо село Кацелово.  

Становището на комисията е решението да бъде отменено. 
В разискванията по седма точка участие взеха: 

1. Айдън Карамехмедов – Общински съветник: 

В жалбата си, Кметът на село Кацелово е така да се каже до известна степен 
„излъгал”. Той никога не уважава Общинския съвет с присъствието си. Какво означава „... 
не сме му предоставили възможност да се изкаже...”. Как да се изкаже, като него го 
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нямаше на заседанието на Общинския съвет. Ако Кметът на Кацелово има конфликт на 
интереси спрямо този имот-това е отделен въпрос. 

2. Стоян Гецов – Общински съветник: 

Този Рибарник от години нарид не съществува като такъв, всичко пустее. Сега се 
появи потенциален купувач, който иска да вложи средства там, а ние няма да му го 
продадем. 

3. Пламен Лашев – Общински съветник: 

Комисията по „Териториално устройство и строителство, общинска собственост, 
местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция” 
разглежда на две свои заседания предложението за продажба на въпросния имот. При 
първото заседание Кметът на село Кацелово не присъства, но след като Областният 
управител ни върна решението той дойде на заседанието на комисията ни. Тогава той ясно 
каза какви са мотивите му, за да подаде жалба и те са записани в протокола. 

4. Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Кметът на село Кацелово е тук сред нас в момента. Г-н Николаев, искате ли да 
думата? 

5. Иван Николаев – Кмет на Кметство село Кацелово: 

Г-жо Председател, не, нямам какво да кажа. 
След приключване на разискванията по седма точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 45, ал. 9, предложение 1 във връзка с чл. 27, ал. 

4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 94, 

ал. 6 и ал. 7 от Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация във връзка 

със Заповед № 4-95-00-381/13.06.2014 г. на Областния управител на Област Русе и 

Докладна записка с вх. № 249 от 16.06.2014 г. с 12 (дванадесет) гласа „За”, 4 (четири) 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 666 
  

1. Отменя Решение № 645 по Протокол № 39/30.05.2014 г. на Общински съвет – 
Две могили. 

 

Осма точка от дневния ред: 

Докладна записка от Христива Ефтимова с вх. № 250/16.06.2014 г., относно: 

Върнато за ново разглеждане Решение № 648 по Протокол № 39/30.05.2014 г. 
По нея докладва:  

1. Байчо Георгиев – Член на Комисията по „Териториално устройство и 
строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, 
регионална политика и евроинтеграция”: 

Комисията по „Териториално устройство и строителство, общинска собственост, 
местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция” 
разгледа на свое заседание докладната записка, относно върнато от Областния управител 
за ново обсъждане наше решение. С въпросното Решение № 648 ние дадохме съгласието 
си за учредяване на възмездно право на ползване за устройване на постоянен пчелин с над 
10 пчелни семейства за срок от 5 години върху Урегулиран поземлен имот VІ-общински в 
кв. 19 с площ от 1490 кв.м. в село Пепелина на Мария Василева Василева-Колева от град 
Две могили. Определихме цена за правото на ползване в размер на 215 лева, или 43 лева 
годишно. В своя заповед № 4-95-00-382/13.06.2014 г., Областният управител на Област 
Русе, посочва, че с взетото решение „…. Общински съвет Две могили е нарушил 
императивните разпоредби на чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 47, 
ал. 1 от Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – 
общинска собственост в Община Две могили, област Русе”, тъй като първоначално 
издадената данъчна оценка е за право на собственост на имота, а не за учредено право на 
ползване. Това налага решението да бъде отменено или изменено, като предложението на 
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комисията е да изменим решението първо в основанията за приемане на решението, там 
където е записано „чл. 45, ал. 9, предложение 1” съответно да стане „чл. 45, ал. 9, 
предложение 2” и в „чл. 94, ал. 6” да се запише „предложение 2”, а самото решение, което 
предлагаме да се приеме е: 

1. Изменя т. 2 от Решение № 648 по Протокол № 39/30.05.2014 г. на Общински 
съвет – Две могили, която добива следния вид: 

1.1. „2. Определя цена за правото на ползване в размер на 600 (шестстотин) лева, 
или 120 (сто и двадесет) лева годишно.” 

Разисквания по осма точка нямаше. 

По осма точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 45, ал. 9, 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 94, ал. 6, предложение 2 и ал. 7 от 

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

комисии и взаимодействието му с общинската администрация във връзка със 

Заповед № 4-95-00-381/13.06.2014 г. на Областния управител на Област Русе и 

Докладна записка с вх. № 249 от 16.06.2014 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 667 
  

1. Изменя т. 2 от Решение № 648 по Протокол № 39/30.05.2014 г. на Общински 
съвет – Две могили, която добива следния вид: 

1.1. „2. Определя цена за правото на ползване в размер на 600 (шестстотин) лева, 
или 120 (сто и двадесет) лева годишно.” 

 

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

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, искам да ви уведомя, че в деловодството на Общинския съвет има 
постъпило едно питане от Общинския съветник Пламен Лашев, на което няма входиран 
писмен отговор от Кмета на Общината. Давам думата на г-н Лашев да развие питането си. 

1. Пламен Лашев – Общински съветник: 

Г-н Лашев чете питането. 
 

2. Николай Христов – Кмет на Общината: 

В отговор на поставеното питане пояснявам: В преамбюла на зададения въпрос е 
посочена жалбата против т. 3 на Решение № 489/2013 г. на Общински съвет и е 
образувано Адм. Дело № 437/2013 г. и Касационна жалба до ВАС град София и 
образувано дело № 2416/2014 г. 

Независимо от решението на АС град Русе и на ВАС град София, което е 
окончателно следва да се върнем отново в законовите разпоредби на Закона за 
общинската собственост, на Наредба № 7 и съответно да спазим волята на законодателя, 
който обвързва предоставяне на права за ползване на имоти общинска собственост. 
Общинският съвет е компетентният орган, който определя имотите на територията на 
общината, които се предоставят за управление на съответните кметства. Съгласно чл. 5, 
ал. 1 от Наредба № 7 в Община Две могили се визират отношенията на продажба или 
отдаване под наем за вече предоставените за управление на кметовете на кметства до 30 % 
от средствата придобити от продажбата или от отдаването под наем да се превеждат по 
сметката на кметството по местонахождение на съответния имот и се използват за 
дейности от местно значение, определени от Общинския съвет. Посочената норма е 
императивна и в случай, че е осъществена първата част – предоставяне на имот за 
ползване, задължително се задейства втората част – 30% от средствата на кмета на 
кметството. Съгласно чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост имотите и вещите 
– общинска собственост, които не са предоставени за управление на други лица се 
управляват от Кмета на Общината. 
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Наредба № 8 от 17.12.2009 г. за утвърждаване на образците на актовете за 
общинска собственост, която гласи следното: 

Чл. 16. (1) В раздел 9 "Предоставени права за управление" се вписват 
юридическите лица на общинска бюджетна издръжка, звената на общинска бюджетна 
издръжка, други юридически лица на бюджетна издръжка или техните териториални 
структури, на които имотът е предоставен за управление. Вписват се номерът и датата на 
актовете, с които имотът е предоставен за управление.  

(2) В случаите, когато имотът - общинска собственост, не е предоставен за 
управление по установения ред, се вписва, че имотът се управлява от кмета на общината 
на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост. 

Трябва да се има предвид, че е обжалвано конкретно решение, касаещо точно 
определени имоти в границите на определено кметство и само то е потвърдено от съда. 
Решенията на АС и ВАС се отнасят само до приходите от отдаването под наем на 
конкретните 11 бр. имоти, намиращи се в землището на село Батишница и не следва да се 
тълкуват и прилагат за всички действия на разпореждане и/или управление с имоти 
намиращи се на територията на съответните кметства изобщо. 

 

3. Пламен Лашев – Общински съветник: 

Аз не съм доволен от отговора на моето питане. В него има конкретни въпроси, по 
които ние като Общински съвет сме взели решения. Кметът може да не е доволен от 
нашите решения и има така да кажа наглостта да оспорва нашите решения и по този начин 
да прави разходи на Общината за водене на дела, адвокатски хонорари и т. н.  

4. Байчо Георгиев – Общински съветник: 

Това, което пита г-н Лашев е резонно, записано е в наредбата, а не се изпълнява. 
5. Кремена Любенова – Зам.-кмет на Общината: 

Г-жо Председател, много Ви моля, Общинският съвет да разгледа поведението на 
Общинският съветник Стефка Райкова.  

Както бях обещала на предходното заседание на Общинския съвет да предоставя 
информация, относно обществените поръчки и техните корекции, Ви предоставям писмо 
от Министерството на околната среда, за което Общината ни ще претърпи финансова 
корекция от 25 % върху 1 800 000 лева, които бяха предадени без да са протоколирани с 
необходимите работни проекти, които трябваше да се получат от проектантите във връзка 
с Водния цикъл на Общината. Всеки, който желае може да прочете информацията. 

Христина Ефтимова – Председател на Общински съвет – Две могили:   

Поради изчерпване дневния ред на четиридесетото (редовно) заседание на 
Общинския съвет, обявявам същото за закрито. 
 

Протоколът е изготвен на 25.06.2014 г. и отпечатан в 3 екз. 

Екз. № 1 – към Папка № ......... 
Екз. № 2 – за Кмет на Община.  
Екз. № 3 – за Областен управител. 

 
МИ/МИ 

Председател на Общинския съвет – Две могили:  

 

     ________________________(Христина Ефтимова) 


