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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 

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

Екз. № 3 
 

П Р О Т О К О Л 
 

№ 2 
 

Днес, 24 ноември 2015 година, в 9.00 часа, в сградата на Община Две могили, в 
конферентната зала, започна второто заседание на VІI – мия Общински съвет – Две 
могили. 

Байчо Георгиев – 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 да дам думата 
на Председателя на Общинската избирателна комисия, която да обяви тяхно решение. 

Анелия Петрова – 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 общински съветници на мястото на Красимира 
Николаева Русинова и Бисер Йорданов Йончев от ПП “Нова Алтернатива”, както следва: 

1. С решение № 170/12.11.2015 г. обявяваме за избрани за общински съветници 
лицата: 

1.1. Галя Миткова Додева. 
1.2. Светлана Йорданова Цветанова. 

 

Следва общинските съветници да положат предвидената в член 32, алинея 1 от 
ЗМСМА клетва устно и подпишат клетвена декларация.  

За целта, ще помоля г-жа Додева и г-жа Цветанова да дойдат до мен, да слушат 
какво казвам и да повтарят след мен ясно и високо. 

 

Председателят на Общинската избирателна комисия започва да чете клетвата, 

а г-жа Додева и г-жа Цветанова – я повтарят. 
 

"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! 
 

Моля общинските съветници Галя Миткова Додева и Светлана Йорданова 
Цветанова да удостоверят полагането на клетвата си с подписването на клетвената 
декларация. 
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Г-жа Додева и г-жа Цветанова отиват при Председателя на Общинската 

избирателна комисия и подписват предварително подготвената клетвена декларация. 
 

Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет:  
На 2-рото редовно заседание на Общинския съвет в Община Две могили, от общо 

17 (седемнадесет) общински съветника, присъстват 16 (шестнадесет). 
Отсъства Севгюл Садулова Юмерова. 

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

могили, Красимира Русинова – Зам.-кмет на Община Две могили, Бисер Йончев – Зам.-
кмет на Община Две могили, Мариета Петрова – Секретар на Община Две могили, 
Йордан Борисов – Обществен посредник в Община Две могили, кметове на кметства от 
Община Две могили, граждани. 

  

Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет:  
Колеги, след насрочване на настоящото заседание на Общинския съвет, в 

деловодството му постъпиха три докладни записки, които с оглед характера си, се налага 
да бъдат разгледани извънредно днес, а именно:  

1. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 456/20.11.2015 г., относно: 
Сключване на Договор между Асоциацията по водоснабдяване и канализация на 
обособената територията, обслужвана от ВиК ООД град Русе и определения оператор ВиК 
ООД град Русе. 

2. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 458/23.11.2015 г., относно: 
Изменение на Решение № 220, взето на заседание на Общински съвет по Протокол № 13 
от 27.07.2012 г. относно приемане на структурата и числеността на общинска 
администрация Две могили и дейностите към нея. 

3. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 459/23.11.2015 г., относно: 
Успешно реализиране на целите на ОП „Региони в растеж” 2014 – 2020г. и участието на 
ПГСС „К. А. Тимирязев” – Две могили в програмата. 

Предлагам тези три докладни да бъдат разгледани съответно като т. 13, т. 14 и т. 
15, а точка 13 – да стане т. 16. 

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. 
 

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: 
 

ЧАСТ ПЪРВА: 

1. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 439/16.11.2015 г., относно: 

Приемане на Правилник № 1 за организацията и дейността на общинския съветн, неговите 
комисии и взаимодейсгтвието му с общинската администрация. 

Докладва: Христина Ефтимова – Общински съветник. 

2. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 440/16.11.2015 г., относно: 
Определяне състава на Постоянните комисии към Общински съвет – Две могили. 

Докладва: Айдън Карамехмедов – Общински съветник. 
 

 ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИ КОМИСИИ. 
  

ЧАСТ ВТОРА: 
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3. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 373/06.11.2015 г., относно: 

Върнато за ново разглеждане наше Решение № 952 по Протокол № 57/29.09.2015 г. 
Докладва: Айдън Карамехмедов – Член на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

4. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 407/12.11.2015 г., относно: 
Обявяване на конкурс за избор на Управител на ТД „Черни Лом 2008” ЕООД град Две 
могили. 

Докладва: Стефан Димитров – Член на Комисията по „Териториално устройство 
и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

5. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 441/16.11.2015 г., относно: 
Избиране на заместник - председатели на Общинския съвет.  

Докладва: Димитър Димитров – Член на Комисията по „Териториално 
устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

6. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 444/17.11.2015 г., относно: 
Определяне на представител на Общинския съвет в Община Две могили в Областния 
съвет за развитие на Област Русе. 

Докладва: Галя Додева – Председател на Комисията по „Териториално 
устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

7. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 445/17.11.2015 г., относно: 

Определяне на представители от Община Две могили в Общото събрание на 
Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ). 

Докладва: Георги Георгиев – Секретар на Комисията по „Териториално 
устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

8. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 447/17.11.2015 г., относно: 
Определяне размера на трудовите възнаграждения на Кмета на Общината и кметовете на 
кметства. 

Докладва: Христина Ефтимова – Председател на Комисията по „Бюджет и 
финанси”. 

9. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 448/17.11.2015 г., относно: 
Определяне на представител на Община Две могили в Асоциацията по ВиК в Област Русе 
и съгласуване мандата му. 

Докладва: Айдън Карамехмедов – Член на Комисията по „Териториално 
устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

10. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 449/17.11.2015 г., относно: 
Одобряване окончателните списъци на водоснабдителните и канализационни системи и 
съоръжения на територията на Община Две могили. 

Докладва: Димитър Димитров – Член на Комисията по „Териториално 
устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

11. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 450/17.11.2015 г., относно: 
Съгласуване на Бизнес план на ВиК ООД – Русе за периода до 31.12.2016 г. 

Докладва: Мехмед Чолаков – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
12. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 452/17.11.2015 г., относно: 

Одобряване на Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и 
съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги. 

Докладва: Галя Додева – Председател на Комисията по „Териториално 
устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

13. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 456/20.11.2015 г., относно: 
Сключване на Договор между Асоциацията по водоснабдяване и канализация на 
обособената територията, обслужвана от ВиК ООД град Русе и определения оператор ВиК 
ООД град Русе. 

Докладва: Айдън Карамехмедов – Член на Комисията по „Териториално 
устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 
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14. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 458/23.11.2015 г., относно: 
Изменение на Решение № 220, взето на заседание на Общински съвет по Протокол № 13 
от 27.07.2012 г. относно приемане на структурата и числеността на общинска 
администрация Две могили и дейностите към нея. 

Докладва: Айдън Карамехмедов – Член на Комисията по „Териториално 
устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

15. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 459/23.11.2015 г., относно: 
Успешно реализиране на целите на ОП „Региони в растеж” 2014 – 2020г. и участието на 
ПГСС „К. А. Тимирязев” – Две могили в програмата. 

Докладва: Светлозар Донев – Председател на Комисията по „Образование, 
култура вероизповедания, символика, младежта спорта и туризма”  в състав: 

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

Първа точка от дневния ред:` 

Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 439/16.11.2015 г., относно: 

Приемане на Правилник № 1 за организацията и дейността на общинския съветн, неговите 
комисии и взаимодейсгтвието му с общинската администрация. 

По нея докладва:  

1. Христина Ефтимова – Общински съветник: 
На първото заседание на Общинския съвет избрахме комисия за изработване на 

Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация. Комисията проведе две заседания, 
като за основа ни послужи стария правилник на общинския съвет. Обстойно бяха 
дебатирани всички предложения за изменения или допълнения на правилника, след което 
стигнахме до консенсус. Всички членове на комисията сме убедени, че в проекта за 
правилник, който ви е предложен се съдържат работещи текстове, изчистен е от 
ненужните такива, залегнати са принципите на демократичност и законност. В него се 
съдържат норми, защитаващи интересите на гражданите. Поради тези причини комисията 
предлага проекта за правилник да бъде приет във вида, в който ви е предложен. 

В разискванията по първа точка участие взеха: 

1. Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, аз ще ви зачета какво пише в чл. 93 от досега действащия правилник – 
Проектите за правилници, наредби  и инструкции се приемат на едно гласуване. В ал. 3 
пише така: „Общинският съвет обсъжда и приема, съобразно предложения проект глава 
по глава, раздел по раздел, текст по текст или параграф по параграф”. 

Поради тази причина ви предлагам да започнем обсъждането на Правилника глава 
по глава и ако имате някакви предложения за неговото допълнение или изменение, да ги 
казвате на момента. 

Имате ли вие друго предложение?  
Няма! 
По първа глава – „Общи положения” – има ли предложения за нейното изменение 

или допълнение?  
Няма! 
Който е съгласен с Глава първа – „Общи положения”, да бъде приета във вида 

предложен от Временната комисия, моля да гласува с вдигане на ръка. 
Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
С 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се”, предложението се приема. 
 

По втора глава – „Конституиране на Общинския съвет” – има ли предложения за 
нейното изменение или допълнение?  

Няма! 
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Който е съгласен с Глава втора – „Конституиране на Общинския съвет”, да бъде 
приета във вида предложен от Временната комисия, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
С 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се”, предложението се приема. 
 

По трета глава – „Ръководство на Общинския съвет” – има ли предложения за 
нейното изменение или допълнение?  

Няма! 
Който е съгласен с Глава трета – „Ръководство на Общинския съвет”, да бъде 

приета във вида предложен от Временната комисия, моля да гласува с вдигане на ръка. 
Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
С 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се”, предложението се приема. 
 

По четвърта глава – „Общински съветник” – има ли предложения за нейното 
изменение или допълнение?  

Няма! 
Който е съгласен с Глава четвърта – „Общински съветник”, да бъде приета във вида 

предложен от Временната комисия, моля да гласува с вдигане на ръка. 
Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
С 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се”, предложението се приема. 
 

По пета глава – „Поведение на Общинския съветник, конфликт на интереси. 
Етични правила.” – има ли предложения за нейното изменение или допълнение?  

Няма! 
Който е съгласен с Глава пета – „Поведение на Общинския съветник, конфликт на 

интереси. Етични правила.”, да бъде приета във вида предложен от Временната комисия, 
моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
С 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се”, предложението се приема. 
 

По шеста глава – „Група на Общинските съветници” – има ли предложения за 
нейното изменение или допълнение?  

Няма! 
Който е съгласен с Глава шеста – „Група на Общинските съветници”, да бъде 

приета във вида предложен от Временната комисия, моля да гласува с вдигане на ръка. 
Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
С 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се”, предложението се приема. 
 

По седма глава – „Комисии на Общинския съвет” – има ли предложения за нейното 
изменение или допълнение?  

Няма! 



 

 6

Който е съгласен с Глава седма – „Комисии на Общинския съвет”, да бъде приета 
във вида предложен от Временната комисия, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
С 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се”, предложението се приема. 
 

По осма глава – „Планиране, подготовка и провеждане на заседания на Общинския 
съвет” – има ли предложения за нейното изменение или допълнение?  

Няма! 
Който е съгласен с Глава осма – „Планиране, подготовка и провеждане на 

заседания на Общинския съвет”, да бъде приета във вида предложен от Временната 
комисия, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
С 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се”, предложението се приема. 
 

По девета глава – „Внасяне, обсъждане и приемане на проекти за решения и други 
актове на Общинския съвет” – има ли предложения за нейното изменение или 
допълнение?  

Няма! 
Който е съгласен с Глава девета – „Внасяне, обсъждане и приемане на проекти за 

решения и други актове на Общинския съвет”, да бъде приета във вида предложен от 
Временната комисия, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
С 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се”, предложението се приема. 
 

По десета глава – „Контрол върху актовете на Кмета на Общината, издадени в 
изпълнение на актовете на Общинския съвет” – има ли предложения за нейното изменение 
или допълнение?  

Няма! 
Който е съгласен с Глава десета – „Контрол върху актовете на Кмета на Общината, 

издадени в изпълнение на актовете на Общинския съвет”, да бъде приета във вида 
предложен от Временната комисия, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
С 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се”, предложението се приема. 
 

По единадесета глава – „Взаимодействие между Общинския съвет и общинската 
администрация” – има ли предложения за нейното изменение или допълнение?  

Няма! 
Който е съгласен с Глава единадесета – „Взаимодействие между Общинския съвет 

и общинската администрация”, да бъде приета във вида предложен от Временната 
комисия, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
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С 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 
се”, предложението се приема. 

 

По дванадесета глава – „Финансово осигуряване на Общинския съвет” – има ли 
предложения за нейното изменение или допълнение?  

Няма! 
Който е съгласен с Глава дванадесета – „Финансово осигуряване на Общинския 

съвет”, да бъде приета във вида предложен от Временната комисия, моля да гласува с 
вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
С 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се”, предложението се приема. 
 

По тринадесета глава – „Допълнителни разпоредби” – има ли предложения за 
нейното изменение или допълнение?  

Няма! 
Който е съгласен с Глава тринадесета – „Допълнителни разпоредби”, да бъде 

приета във вида предложен от Временната комисия, моля да гласува с вдигане на ръка. 
Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
С 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се”, предложението се приема. 
 

След като проведохме процедурата, предвидена в чл. 93, ал. 3 от Правилника, 
следва да гласуваме Правилника като цяло.  

 

По първа 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 във връзка с чл. 10, ал. 2 от Закона за нормативните актове и 
Докладна записка с вх. № 439 от 16.11.2015 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 5 
  

1. Приема Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, който влиза в 
сила от 24.11.2015 година.  

2. Отменя, считано от 24.11.2015 година Правилник № 1 за организацията и 
дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, приет с Решение № 22 по Протокол  № 3/02.12.2011 г., изм. и доп. с 
Решение № 60 по Протокол № 5/27.01.2012 г., изм. с Решение № 124 по Протокол № 
7/30.03.2012 г., изм. и доп. с Решение № 208 по Протокол № 13/27.07.2012 г. на Общински 
съвет – Две могили. 

Приложение: Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.  

 

Втора точка от дневния ред:` 
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Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 440/16.11.2015 г., относно: 

Определяне състава на Постоянните комисии към Общински съвет – Две могили. 
По нея докладва:  

1. Айдън Карамехмедов – Общински съветник: 
След като вече имаме гласуван Правилник № 1 за организацията и дейността на 

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 
трябва да си изберем състав на постоянните комисии, които ще работят към него. В 
докладната записка председателят на общинския съвет е направил предложения съответно 
за председател, секретар и членове на различните комисии. Състава на комисиите е 
съобразен със всяко искане на различните групи в общинския съвет след направени 
консултации, предварително е обсъден, затова предлагам да преминем към гласуване, като 
всяка комисия се приема с отделно решение. Искам да отбележа още, че в докладната 
записка, с която разполагате в състава на първа и шеста комисия е допусната грешка, 
затова аз ще ви зачета, това което трябва да се гласува, а вие си поправете грешките във 
вашите документи. 

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 16 във 

връзка с чл. 39, т. 1 от Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския 

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и 
Докладна записка с вх. № 440 от 16.11.2015 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 6 
  

1. Избира Първа комисия: „Комисия по бюджет и финанси” в състав: 
Председател: Христина Димитрова Ефтимова. 
Секретар:      Севгюл Садулова Юмерова. 
Членове:       1. Румен Манолов Марков. 
             2. Мехмед Селманов Чолаков. 
  3. Николай Христов Христов. 
 

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 16  във 

връзса с чл. 39, т. 2 от Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския 

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и 
Докладна записка с вх. № 440 от 16.11.2015 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 7 

1. Избира Втора комисия: „Комисия по териториално устройство и строителство, 
местно самоуправление и нормативна уредба” в състав: 

Председател: Галя Миткова Додева. 
Секретар:      Георги Валентинов Георгиев. 
Членове:        1. Айдън Сабриев Карамехмедов. 
   2. Димитър Петров Димитров. 
   3. Стефан Димитров Стефанов. 
 

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 16 във 

връзка с чл. 39, т. 3 от Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския 

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и 
Докладна записка с вх. № 440 от 16.11.2015 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) 

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

№ 8 

1. Избира Трета комисия: „Комисия по образование, култура вероизповедания, 
символика, младежта спорта и туризма”  в състав: 

Председател: Светлозар Милчев Донев. 
Секретар:      Стефан Димитров Стефанов. 
Членове:       1. Мехмед Руждиев Мехмедов. 
  2. Румен Стефанов Драков. 
  3. Светлана Йорданова Цветанова. 
 

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 16 във 

връзка с чл. 39, т. 4 от Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския 

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и 
Докладна записка с вх. № 440 от 16.11.2015 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 9 

1. Избира Четвърта комисия: „Комисия по здравеопазване и социална политика” в 
състав: 

Председател: Айдън Сабриев Карамехмедов. 
Секретар:      Димитър Петров Димитров. 
Членове:       1. Христина Димитрова Ефтимова. 
  2. Велко Иванов Иванов. 
  3. Светлана Йорданова Цветанова. 
 

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 16 във 

връзка с чл. 39, 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. № 440 от 16.11.2015 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 10 

1. Избира Пета комисия: „Комисия по земеделие, живитновъдство и гори” в състав: 
Председател: Мехмед Селманов Чолаков. 
Секретар:      Велко Иванов Иванов. 
Членове:       1. Светлозар Милчев Донев. 
             2. Румен Стефанов Драков. 
  3. Николай Христов Христов. 
  4. Ивайло Пенев Иванов. 
  5. Севгюл Садулова Юмерова. 
 

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 16 във 

връзка с чл. 39, т. 6 от Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския 

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и 
Докладна записка с вх. № 440 от 16.11.2015 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 11 
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1. Избира Шеста комисия: „Комисия по предотвратяване и установяване 
конфликти на интереси, общинска собственост, сигурност, екология и други дейности” в 
състав: 

Председател: Румен Манолов Марков. 
Секретар:      Мехмед Руждиев Мехмедов.  
Членове:       1. Георги Валентинов Георгиев. 
  2. Ивайло Пенев Иванов. 
  3. Галя Миткова Додева. 
 

Байчо Георгиев: 

Часът е близо 9.30 часа. Обявявам един час почивка. През този един час, моля 
председателите на постояните комисии да организират разглеждането на докладните 
записки, включени в дневния ни ред и да излязат със становища, които да бъдат 
докладвани във втората част от заседанието ни.  

 

Трета точка от дневния ред:` 

Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 373/06.11.2015 г., относно: 

Върнато за ново разглеждане наше Решение № 952 по Протокол № 57/29.09.2015 г. 
По нея докладва:  

1. Айдън Карамехмедов – Член на Комисията по „Териториално устройство и 
строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

В Общинския съвет е получена преписка на Областния управител на Област Русе, с 
която ни уведомява, че във връзка с приемане на Решение № 952 по Протокол № 
57/29.09.2015 г. на предишния Общински съвет – Две могили е нарушен чл. 41, ал. 2, във 
връзка с чл. 22, ал. 3 от Закона за общинската собственост и чл. 6, ал. 4 от Закона за 
независимите оценители. Решението касае даването на съгласие да бъде продаден 
недвижим имот в с. Острица, пазарната оценка на който е направена от оценител, който не 
притежава необходимата компетентност. Предишният Общински съвет не е преразгледал 
върнатото за ново обсъждане от Областния управител решение. По тази причина в 
изпълнение на своите задължения Областният управител изпраща съответната 
документация свързана с приемането на това решение в Административен съд – Русе с 
искане да бъде: прогласено незаконосъобразността на Решение № 952 по Протокол № 
57/29.09.2015 г. Комисията разгледа докладната записка на свое заседание и излезе със 
становище решението на Общинския съвет да бъде отменено. 

Разисквания по трета точка нямаше. 

По трета 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-

00-951/13.10.2015 г. на Областния управител на Област Русе и Докладна записка с вх. 

№ 373 от 06.11.2015 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) глас „Против” и 0 (нула) 

гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 12 
  

1. Отменя Решение № 952 по Протокол № 57/29.09.2015 г. на Общински съвет – 
Две могили. 

 

Четвърта точка от дневния ред:` 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 407/12.11.2015 г., относно: 

Обявяване на конкурс за избор на Управител на ТД „Черни Лом 2008” ЕООД град Две 
могили. 
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По нея докладва:  

1. Стефан Димитров – Член на Комисията по „Териториално устройство и 
строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

Комисията по „Териториално устройство и строителство, местно самоуправление и 
нормативна уредба” разгледа на свое заседание внесената от Божидар Борисов докладна 
записка, относно обявяване на конкурс за избор на Управител на ТД „Черни Лом 2008” 
ЕООД град Две могили. С Решение № 124 по Протокол № 12/23.05.2008 година на 
Общински съвет град Две могили е учредено Общинско еднолично дружество с 
ограничени отговорности „Черни Лом 2008”. Едноличен собственик на капитала на 
дружеството е Община Две могили, която упражнява правата си чрез Общински съвет. 
Съгласно Наредба № 16 за условията и реда за упражняване на правата на собственик на 
Община Две могили върху общинската част от капитала на търговските дружества на 
Община Две могили, област Русе, Общинският съвет избира управителите на едноличните 
търговски дружества с ограничена отговорност по предложение на Кмета на Общината, 
след провеждане на конкурс. С Решение № 446 по Протокол № 35/19.06.2009 година, 
Общинският съвет е избрал за Управител на Еднолично общинско дружество „Черни Лом 
2008” ЕООД Александър Иванов Иванов, с който е сключен договор за срок от 3 (три) 
години. Договорът  изтича на 01.07.2012 година и се провеждане нов конкурс за избор 
Управител на Търговското дружество. През 2012 година след проведен избор за 
Управител на Еднолично общинско дружество „Черни Лом 2008” ЕООД с Решение № 221 
по Протокол № 13/27.07.2012 година, Общинският съвет е избрал отново Александър 
Иванов Иванов, с който е сключен договор за срок от 3 (три) години. С Решение № 912 по 
Протокол № 54/26.06.2015 година, Общинският съвет  взе Решение Кмета на Община Две 
могили да сключи Анекс към Договор за управление на ТД „Черни Лом 2008” ЕООД град 
Две могили № 121 от 13.08.2012 г., с който да удължи срока му до 31.12.2015 г. 

Комисията приема предложеният проект на решение, но прави следните 
предложения за неговото изменение: 

1. В т. 1.1.3.  – Бизнес програма за развитие и управление на дружеството да бъде за 
4 години, а не за 3 години, тъй като е хубаво мандатът на управителя на дружеството да 
съвпада с мандата на кмета на Общината. Препоръчително е и това да бъде отразено в 
Наредба № 16 за условията и реда за упражняване на правата на собственик на Община 
Две могили върху общинската част от капитала на търговските дружества на Община Две 
могили, област Русе. 

2. В т. 1.1.4 – вместо „Отлична компютърна грамотност” да се запише 
„Компютърната грамотност е предимство”, тъй като кандидатът може и да не притежава 
сертификат за компютърна грамотност, но да е перфектен компютърен специалист. 

3. В т. 1.2. – срокът за подаване на документи да бъде 08.01.2016 г., а не както е 
записано в докладната – 08.01.2015 г. 

В разискванията по четвърта точка участие взеха: 

1. Румен Марков – Общински съветник: 

Моето предложение е т. 1.1.5 от предложения проект на решение да отпадне, тъй 
като трудно може да се намери кандидат с владеене на чужд език. Всички знаем каква е 
дейността на дружеството и мисля, че не е необходимо управителят да владее чужд език. 

2. Христина Ефтимова – Общински съветник: 

Моето предложение е в предложеният проект на решение да се добави нова т. 1.1.6. 
със следния текст „Местоживеене на кандидата на територията на Община Две могили е 
предимство”. Нека по този начин да стимулираме местните кадри и да дадем шанс за 
развитие на бизнеса в Две могили. 

3. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Благодаря ви за дадената ми дума.  
Напълно подкрепям г-н Стефан Димитров – напълно съм съгласен вместо 3 да са 4 

години, нормално е мандатите да съвпадат. По отношение на другите предложения – 
относно чуждия език – много от документите, които вървят по линия на членстването ни  
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в Европейския съюз са на английски език. Това е направено с цел да не се получава 
двузначност. Това е в цялата администрация на Република България. Не напразно всички 
документи се пускат в оригинал, за да може съответното длъжностно лице да си го 
прочете. По линия на сметосъбиране и чистота вървят много директиви от Европейския 
съюз към страните членки. Напълно естествено е ръководителят на една така единица да 
знае най-малкото английски език, тъй като този език е в основата на Европейския съюз. 
Това не сме го измислили, за да го използваме като причина, за да „стопираме” някои 
хора, затова не го слагам и като задължителен критерий. Знам, че много хора не знаят 
английски език, затова това ще е предимство и ако се яви някой, който знае езика той ще е 
с предимство. 

По отношение на местоживеенето – напълно подкрепям г-жа Ефтимова. Напълно 
нормално е да се осигуряват работни места тук на хората, които живеят в Община Две 
могили. 

За компютърната грамотност съм съгласен – има хора, които нямат съответните 
документи, но владеят много добре компютрите. Това е хубаво да го има, защото един 
ръководител на такава единица трябва да може да изготвя графици и т.н. и по този начин 
ще може да онагледява своите идеи, които ще представя тук пред нас, а не други хора да 
му ги изработват. 

 

Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет: 

Колеги, по тази докладна записка има направени няколко предложения, а именно: 
1. В т. 1.1.3.  – Бизнес програма за развитие и управление на дружеството да бъде за 

4 години, а не за 3 години. 
2. В т. 1.1.4 – вместо „Отлична компютърна грамотност” да се запише 

„Компютърната грамотност е предимство”. 
3. Да се добави нова т. 1.1.6. със текста „Местоживеене на кандидата на 

територията на Община Две могили е предимство”. 
Тези изменения няма да ги подлагам на гласуване, тъй като Кметът на Общината е 

съгласен с тях. Ще подложа на гласуване само спорната точка 1.1.5, където „Владеене на 
чужд език е предимство” да остане или да отпадне от проекта за решение. 

 

Който е съгласен с предложението по докладната записка, а именно в т. 1.1.5 да 
остане „Владеене на чужд език е предимство”, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
С 12 (дванадесет) гласа „За”, 3 (три) гласа „Против” и 1 (един) глас „Въздържал 

се”, предложението се приема. 
След приключване на разискванията по четвърта точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от 

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

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

комисии и взаимодействието му с общинската администрация, във връзка чл. 22, ал. 

2, чл. 26 ал. 1 т. 9 във връзка с ал. 3 т. 1, чл. 39 и чл. 40 ал. 1 от Наредба № 16 за 

условията и реда за упражняване на 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 и Докладна записка с вх. № 407 от 12.11.2015 г. с 16 

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

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 13 
  

1. Обявява конкурс за избор на Управител на Търговско дружество „Черни Лом 
2008” ЕООД – град Две могили, както следва: 

1.1. Критерии за избор на кандидат: 
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1.1.1. Образование – висше – магистър по икономика, право, инженер. 
1.1.2. Професионален и управленски опит – не по-малко от 5 години. 
1.1.3. Бизнес програма за развитие и управление на дружеството за 4 години. 
1.1.4. Компютърна грамотност. 
1.1.5. Владеене на чужд език е предимство. 
1.1.6. Местоживеене на кандидата на територията на Община Две могили е 

предимство. 
1.2. Срок за подаване на документите за участие в конкурса – до 17.00 часа на 

08.01.2016 г. в деловодството на Община Две могили. 
1.3. Комисията по провеждане на конкурса да е от 5 члена в състав: трима 

Общински съветника, двама служители от Общинска администрация и двама резервни 
членове. 

2. Възлага на Кмета на Общината да осигури организационното провеждане на 
конкурса. 

 

Пета точка от дневния ред:` 

Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 441/16.11.2015 г., относно: 
Избиране на заместник - председатели на Общинския съвет.  

По нея докладва:  

1. Димитър Димитров – Член на Комисията по „Териториално устройство и 
строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

Комисията по „Териториално устройство и строителство, местно самоуправление и 
нормативна уредба” разгледа настоящата докладна записка, относно избиране на зам.-
председатели на общинския съвет. Тя се внася във връзка с приемането на новия 
Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация. Във връзка с чл. 13, ал. 1 от същия, 
Председателят на Общинския съвет ни предлага да изберем двама общински съветника за 
заместник – председатели на Общинския съвет. Предложението му е съобразено с 
постигнатите резултати от политическите партии и коалиции в изборите за общински 
съветници, проведени на 25.10.2015 г. Становището на комисията е предложеният ни 
проект на решение да бъде приет.  

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. 1, т. 24 във връзка с чл. 13, ал. 1 от Правилник № 1 за 

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с вх. № 441 

от 16.11.2015 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) глас „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 14 
  

1. Избира, считано от 24.11.2015 г., за срок от 1 година за заместник – председатели 
на Общинския съвет, както следва: 
 1.1. Айдън Сабриев Карамехмедов. 
 1.2. Христина Димитрова Ефтимова. 
 

Шеста точка от дневния ред:` 

Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 444/17.11.2015 г., относно: 

Определяне на представител на Общинския съвет в Община Две могили в Областния 
съвет за развитие на Област Русе. 
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По нея докладва:  

1. Галя Додева – Председател на Комисията по „Териториално устройство и 
строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

Комисията по „Териториално устройство и строителство, местно самоуправление и 
нормативна уредба” разгледа настоящата докладна записка, която е във връзка с 
определяне на представител на Общинския съвет в Община Две могили в Областния съвет 
за развитие на Област Русе. Предложението е да определим Байчо Георгиев за наш 
представител и комисията го приема. 

Разисквания по шеста точка нямаше. 

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

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

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

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация във връзка с чл. 3, ал. 2, т. 2 от Закона за областните 

съвети за развитие, чл. 62, ал. 3, пр. 2 от Правилника за прилагане на Закона за 

регионалното развитие, писмо с изх. № 37-00-1/12.11.2015 г. и Докладна записка с вх. 

№ 444/17.11.2015 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) глас „Против” и 0 (нула) 

гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 15 
  

1. Определя за свой представител от Общински съвет в Община Две могили в 
Областният съвет за развитие на Област Русе – Байчо Петров Георгиев. 

2. Задължава Председателя на Общинския съвет да изпрати препис от решението 
на Областния управител на Област Русе. 
 

Седма точка от дневния ред:` 

Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 445/17.11.2015 г., относно: 
Определяне на представители от Община Две могили в Общото събрание на 
Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ). 

По нея докладва:  

1. Георги Георгиев – Секретар на Комисията по „Териториално устройство и 
строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

Комисията по „Териториално устройство и строителство, местно самоуправление и 
нормативна уредба” разгледа на свое заседание докладната записка и прави следните 
предложения за изменение на проекта за решение: 

1. Т. 2 да стане т. 3, а т. 2 да добие следния вид:  
„2. При невъзможност за участие на определените по т. 1 делегати в заседание на 

общото събрание, те да бъдат замествани, както следва:  
2.1. Божидар Димитров Борисов от Красимира Николаева Русинова. 
2.2. Байчо Петров Георгиев от Айдън Сабриев Карамехмедов или Христина 

Димитрова Ефтимова. 
В разискванията по седма точка участие взеха: 

1. Байчо петров Георгиев – Председател на Общинския съвет: 

Съгласен съм с предложението на комисията, нека така бъде изписано решението. 
След приключване на разискванията по седма точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 12, ал. 2 и чл. 27, ал. 1 

от Устава на Националното сдружение на общините на Република България и 

Докладна записка с вх. № 445/17.11.2015 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) глас 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 16 
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1. Определя от Община Две могили за делегати в Общото събрание на 
Националното сдружение на общините в Република България, както следва: 

1.1. Божидар Димитров Борисов – Кмет на Община Две могили. 
1.2. Байчо Петров Георгиев – Председател на Общински съвет Две могили. 
2. При невъзможност за участие на определените по т. 1 делегати в заседание на 

общото събрание, те да бъдат замествани, както следва:  
2.1. Божидар Димитров Борисов от Красимира Николаева Русинова. 
2.2. Байчо Петров Георгиев от Айдън Сабриев Карамехмедов или Христина 

Димитрова Ефтимова. 
3. Задължава Председателя на Общински съвет Две могили да уведоми НСОРБ за 

взетото решение. 
 

Осма точка от дневния ред:` 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 447/17.11.2015 г., относно: 
Определяне размера на трудовите възнаграждения на Кмета на Общината и кметовете на 
кметства. 

По нея докладва:  

1. Христина Ефтимова – Председател на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
Комисията по „Бюджет и финанси” разгледа на проведеното заседание докладната 

записка, касаеща определяне размера на трудовите възнаграждения на Кмета на Общината 
и кметовете на кметства. Трудовите възнаграждения са съобразени с Наредбата за 
структурата и организацията на работната заплати, поради което становището на 
комисията е предложеният ни проект на решение да бъде приет, като прави предложение в 
него сумата по т. 1.1. да бъде не 1 462 лева, а 1 500 лева. 

В разискванията по осма точка участие взеха: 

1. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 

Ние ще приемем решението с направената промяна в него, но както знаете в 
началото на всяка календарна година се правят атестации за работните места в общинска 
администрация. С тези атестации Кметът на Общината има право да променя 
възнагражденията на администрацията, разбира се нагоре, а не надолу и през последните 
години се получи един много голям дисбаланс във възнагражденията на различните 
служители. Поради тази причина аз искам още от сега да отправя един апел към Кмета на 
Общината – м. януари след като се направят атестациите той да излезе с нови 
предложения. 

2. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Аз подкрепям напълно предложението на г-н Чолаков. Въпросът с атестациите, 
както знаете в момента се работи по структурата на общинска администрация, с която вие 
предварително ще бъдете запознати. Когато си влязат хората по различните работни 
места, оттам ще се подходи и към обсъждането на възнагражденията на служителите и 
както каза г-н Чолаков е напълно естествено те да са нагоре.  

Другото, което казахте за атестациите, аз съм длъжен тук да обявя, че за да не се 
казва, че има реваншизъм и чистки, точно затова развиваме позицията на Секретаря на 
Общината – Мариета Петрова, тъй като тя се явява прекия ръководител на служителите от 
специализирана и обща администрация. Въпреки, че аз и моите заместници поставяме 
задачи на специализираната и обща администрация, аз считам че най-съобразно е 
атестациите да се изготвят от Секретаря на Общината, тъй като тя е постоянно действаща 
тук докато ние след 4 години си заминаваме. Поради тази причина е редно тя да следи за 
оценките и смятам, че вие ще ме подкрепите.  

След приключване на разискванията по осма точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 3, ал. 2, т. 

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

комисии и взаимодействието му с общинската администрация и чл. 2, т. 4 от ПМС № 

67 от 14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности и чл. 12 от 
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Наредбата за структурата и организацията на работната заплата и Докладна записка 

с вх. № 447/17.11.2015 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) глас „Против” и 0 

(нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 17 
  

1. Определя основната месечна заплата (ОМЗ) на Кмета на Община Две 
могили и кметовете на кметства, считано от 06.11.2015 г., както следва: 

1.1. Божидар Димитров Борисов – Кмет на Община Две могили - 1 500.00 (хиляда и 
петстотин) лева основна месечна заплата. 

1.2. Ангелина Пенчева Начева – Кмет на кметство Баниска – 850.00 (осемстотин и 
петдесет) лева основна месечна заплата. 

1.3. Иван Николаев Николаев – Кмет на кметство Кацелово – 850.00 (осемстотин и 
петдесет) лева основна месечна заплата. 

1.4. Георги Малев Георгиев – Кмет на кметство Бъзовец – 850.00 (осемстотин и 
петдесет) лева основна месечна заплата. 

1.5. Недко Стефанов Христов – Кмет на кметство Батишница – 850.00 (осемстотин 
и петдесет) лева основна месечна заплата. 

1.6. Сетвийе Юсеин Имамова – Кмет на кметство Помен – 800.00 (осместотин) лева 
основна месечна заплата. 

1.7. Исмет Рийзаев Османов – Кмет на кметство Чилнов – 800.00 (осемстотин) лева 
основна месечна заплата. 

1.8. Михаил Николов Трифонов – Кмет на кметство Каран Върбовка – 800.00 
(осемстотин) лева основна месечна заплата. 

1.9. Йордан Тодоров Йорданов – Кмет на кметство Острица – 800.00 (осемстотин) 
лева основна месечна заплата. 

1.10. Петко Антонов Петков – Кмет на кметство Могилино – 800.00 (осемстотин) 
лева основна месечна заплата. 

2. Определя допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и 
професионален опит (ДТВПТСПО) в размер на 1% за всяка година придобит трудов стаж 
и професионален опит. 

3. Възлага на Кмета на Общината да организира изпълнението на решението. 
 

Девета точка от дневния ред:` 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 448/17.11.2015 г., относно: 
Определяне на представител на Община Две могили в Асоциацията по ВиК в Област Русе 
и съгласуване мандата му. 

По нея докладва:  

1. Айдън Карамехмедов – Член на Комисията по „Териториално устройство и 
строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 
 Във връзка с предстоящото провеждане на заседание на Общото събрание на 
Асоциацията по ВиК – ООД град Русе, Областният управител на Област Русе е изпратил 
писмо, в което е посочил и дневния ред, по който ще протече заседанието.  Съгласно чл. 
198е, ал. 3 от Закона за водите, представител на Общината в Асоциацията по В и К е 
кметът. По ред причини, кметът на общината, може да е в невъзможност понякога да 
участва лично в работата на Асоциацията. Затова е необходимо, съгласно чл. 10в, т. 7 от 
Закона за водите, Общинският съвет да определи друг представител. Позицията и 
мандатът на Общината за заседанията на Общото събрание на Асоциацията по В и К ще се 
съгласуват по ред, определен от Общинския съвет. Кметът на Общината е предложил 
Красимира Русинова – зам.-кмет на Община Две могили да го замества в негово 
отсъствие. След като комисията разгледа докладната записка излезе със становище тя да 
бъде приета във вида, в който ни се предлага. 

В разискванията по девета точка участие взеха: 

1. Николай Христов – Общински съветник: 
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Смятам, че в докладната записка е допусната известна неточност и би следвало да 
бъде изписано така: Определя за представител на Община Две могили в Асоциация по В и 
К в област Русе, с обхват обособената територия на „Водоснабдяване и канализация” ООД 
град Русе Кмета на Общината – Божидар Димитров Борисов, а при невъзможност той да 
участва лично, определя Красимира Николаева Русинова – зам. Кмет на Община Две 
могили да го замества  

2. Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет: 

По силата на закона представител в тази асоциация си е Кметът на Общината, дори 
и да го няма това решение той представлява Общината. 

3. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Приемам предложението на г-н Христов. Нека така да бъде записано в решението. 
След приключване на разискванията по девета точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 15 във връзка с чл. 27, ал. 3 и ал. 5 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 7 от 

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, чл. 10в, т. 7 във връзка с чл. 

198е, ал. 3, пр. 2 и ал. 5 от Закона за водите, писмо с вх. № 436 от 12.11.2015 г. на 

Областния управител на Област Русе и Докладна записка с вх. № 448/17.11.2015 г. с 

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

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 18 
  

1. Определя за представител на Община Две могили в Асоциация по В и К в област 
Русе, с обхват обособената територия на „Водоснабдяване и канализация” ООД град Русе 
Кмета на Общината – Божидар Димитров Борисов, а при невъзможност той да участва 
лично, определя Красимира Николаева Русинова – зам. Кмет на Община Две могили да го 
замества.  

2. Мандатът на заместващия представител на Община Две могили в Асоциацията 
започва от датата на учредяването и и изтича с приключване на мандата на настоящия 
Общински съвет. 
 

Десета точка от дневния ред:` 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 449/17.11.2015 г., относно: 
Одобряване окончателните списъци на водоснабдителните и канализационни системи и 
съоръжения на територията на Община Две могили. 

По нея докладва:  

1. Димитър Димитров – Член на Комисията по „Териториално устройство и 
строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

Комисията по „Териториално устройство и строителство, местно самоуправление и 
нормативна уредба” разгледа на свое заседание настоящата докладна записка, която е във 
връзка с постъпило писмо с вх. №4608 от 12.11.2015 година от Асоциация по 
водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВИК” ООД, 
Русе. Писмото е придружено от Договор за стопанисване, поддържаене и експлоатация на 
ВИК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни 
услуги. След внимателен преглед и обсъждане на приложения Договор и представените 
окончателни списъци на водоснабдителните и канализационни системи и съоръжения на 
територията на Община Две могили, Главният инженер на Община Две могили е на 
мнение, че съответстват на водоснабдителните и канализационни системи и съоръжения 
на територията на Община Две могили и следва да бъдат внесени за одобрение от 
Общински съвет – Две могили. Становището на комисията е предложеният ни проект на 
решение да бъде приет. 

В разискванията по десета точка участие взеха: 

1. Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет: 
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Аз искам само да конкретизирам някои неща по приемането на тези решения. В 
деловодството на Общинския съвет бе получено писмо от Асоциацията по ВиК, в което се 
казва как точно да бъдат изписани решенията ни. Тъй като писмото беше получено след 
изготвянето на докладните записки, решенията ни ще бъдат съобразени с техните 
изисквания, поради което това решение ще добие вида: „Одобрява списъците с активи, 
публична общинска собственост, намиращи се на територията на Община Две могили, 
получени с писмо № ВиК – 01-35/13.11.2015 г.” 

2. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Напълно съм съгласен с това, което казахте г-н Георгиев. Нека решенията бъдат 
изписани по този начин. 

След приключване на разискванията по десета 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. 198 от Закона за 

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

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация и Докладна записка с вх. № 449/17.11.2015 г. с 16 (шестнадесет) гласа 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 19 
  

1. Одобрява списъците с активи, публична общинска собственост, намиращи се на 
територията на Община Две могили, получени с писмо № ВиК – 01-35/13.11.2015 г. 
 

Единадесета точка от дневния ред:` 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 450/17.11.2015 г., относно: 
Съгласуване на Бизнес план на ВиК ООД – Русе за периода до 31.12.2016 г. 

По нея докладва:  

1. Мехмед Чолаков – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
 Комисията разгледа на свое заседание докладната записка, която отново е свързана 
с ВиК ООД – град Русе. След като я разгледахме напълно се доверяваме на главния 
инженер на Общината, който е на мнение, че предложеният Бизнес план е разработен в 
съответствие с нуждите и потребностите на жителите на Област Русе и следва да бъде 
внесен за одобрение в Общински съвет – Две могили, поради което комисията излезе със 
становище предложеният ни проект на решение да бъде приет. 

Разисквания по единадесета точка нямаше.  

По единадесета 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. 198 от Закона за водите, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник 

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

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

450/17.11.2015 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) 

гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 20 
  

1. Съгласува допълнителния Бизнес-план за развитие на дейността на 
„Водоснабдяване и канализация” ООД – Русе, в съответствие с удължения срок на 
настоящия регулаторен период до 31.12.2016 г. 
 

Дванадесета точка от дневния ред:` 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 452/17.11.2015 г., относно: 
Одобряване на Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и 
съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги. 
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По нея докладва:  

1. Галя Додева – Председател на Комисията по „Териториално устройство и 
строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 
 Комисията по „Териториално устройство и строителство, местно самоуправление и 
нормативна уредба” разгледа на свое заседание докладната записка, която касае 
одобряване на Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и 
съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги и излезе със 
становище тя да бъде приета, като решението бъде изписано така: 

„Одобрява предоставения с писмо № ВиК – 01-35/13.11.2015 г. Договор между 
Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от 
„Водоснабдяване и канализация” ООД – Русе и определения оператор – „Водоснабдяване 
и канализация” ООД – Русе за възлагане на дейностите по предоставяне на ВиК услугата 
и поддържане на ВиК системите, включително и поемане на финансови задължения от 
ВиК оператора, и контролира изпълнението на договора.” 

Разисквания по дванадесета точка нямаше.  

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. 198п, ал. 1  от Закона за водите, чл. 3, ал. 2, т. 24 от 

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

комисии и взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с 

вх. № 451/17.11.2015 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 

(нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 21 
  

1. Одобрява предоставения с писмо № ВиК – 01-35/13.11.2015 г. Договор между 
Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от 
„Водоснабдяване и канализация” ООД – Русе и определения оператор – „Водоснабдяване 
и канализация” ООД – Русе за възлагане на дейностите по предоставяне на ВиК услугата 
и поддържане на ВиК системите, включително и поемане на финансови задължения от 
ВиК оператора, и контролира изпълнението на договора. 
 

Тринадесета точка от дневния ред:` 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 456/20.11.2015 г., относно: 
Сключване на Договор между Асоциацията по водоснабдяване и канализация на 
обособената територията, обслужвана от ВиК ООД град Русе и определения оператор ВиК 
ООД град Русе. 

По нея докладва:  

1. Айдън Карамехмедов – Член на Комисията по „Териториално устройство и 
строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 
 Комисията по „Териториално устройство и строителство, местно самоуправление и 
нормативна уредба” разгледа и тази докладна записка, която касае сключване на Договор 
между Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територията, 
обслужвана от ВиК ООД град Русе и определения оператор ВиК ООД град Русе. 
Становището на комисията е предложеният ни проект на решение да бъде приет във вида, 
в който ни се предлага. 

Разисквания по тринадесета точка нямаше. 

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. 198п, ал. 1 от Закона за водите, чл. 3, ал. 2, т. 24 от 

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

комисии и взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с 

вх. № 456/20.11.2015 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 

(нула) гласа „Въздържал се”, прие 
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РЕШЕНИЕ 

№ 22 
  

1. Дава съгласие за сключване на договора, предоставен ни с писмо № ВиК – 01-
35/13.11.2015 /одобрен с решение на Общинския съвет/ между Асоциацията по 
водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване 
и канализация” ООД – Русе и определения оператор – „Водоснабдяване и канализация” 
ООД – Русе. 

2. Упълномощава Кмета на Общината да я представлява на заседанието на Общото 
събрание на АВиК – Русе на 17.12.2015 г. и да гласува в съответствие с решенията на 
Общински съвет Две могили по въпросите от дневния ред на заседанието. 
 

Четиринадесета точка от дневния ред:` 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 458/23.11.2015 г., относно: 
Изменение на Решение № 220, взето на заседание на Общински съвет по Протокол № 13 
от 27.07.2012 г. относно приемане на структурата и числеността на общинска 
администрация Две могили и дейностите към нея. 

По нея докладва:  

1. Айдън Карамехмедов – Член на Комисията по „Териториално устройство и 
строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

По силата на § 17, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Изборния 
кодекс (ИК) населените места, които към деня на обнародване на Указа на Президента на 
Република България за насрочване на общи избори за общински съветници и за кметове 
отговарят на изискванията на чл. 16, т. 1 от Закона за административно-териториалното 
устройство на Република България (ЗАТУРБ), придобиват статут на кметство и в тях се 
произвеждат избори за кметове на кметства едновременно с произвеждането на общи 
избори за общински съветници и за кметове. С § 16 от ПЗР на ИК е изменена разпоредбата 
на чл. 16, т. 1 от ЗАТУРБ като условие за създаване на кметство е наличието на население 
над 100 души в съответното населено място. На територията на Община Две могили към 
датата на обнародване на указа на президента за насрочване на общи избори за общински 
съветници и за кметове – 11.08.2015 г. две населени места отговаряха на законовите 
изисквания и придобиха статут на кметства по силата на закона, а именно с. Могилино и 
с. Острица. В тях бяха произведени избори за кметове на кметства на 25.10.2015 г. 

В съответствие с чл. 46а, ал. 1 Закона за местното самоуправление и местната 
администрация (ЗМСМА) в населено място, което не е административен център на 
кметство, кметът на общината може да назначи за срока на мандата кметски наместник в 
съответствие с утвърдената численост и структура на общинската администрация. С 
действащата структура на Община Две могили, приета с Решение № 220 по Протокол № 
13 от 27.02.2012 г. в т. 1.3 и т. 1.4. са утвърдени 7 кметове на кметства и 4 кметски 
наместници.  

С оглед извършените промени в нормативната уредба и произведените избори за 
общински съветници и за кметове на 25.10.2015 г. структурата и числеността на общинска 
администрация Две могили следва да се измени. В тази връзка в Община Две могили 
постъпи и писмо вх. № 4692 от 17.11.2015 г. от Министерство на финансите, с което се 
указва на общините и общински съвет да предприемат действия по приемане на решение 
за утвърждаване на броя на кметските наместници в срок до 5 декември 2015 г.  

Становището на Комисията по „Териториално устройство и строителство, местно 
самоуправление и нормативна уредба” е предложеният ни проект на решение да бъде 
приет. 

В разискванията по четиринадесета точка участие взеха: 

1. Христина Ефтимова – Общински съветник: 

Докладната записка беше разгледана и на заседание на комисията по „Бюджет и 
финанси”, на което излязохме със становище т. 1.4. – Кметски наместници от 2 броя да 
бъде променена на 1 брой. Съобразяваме се с постоянно живущото население в тези две 
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населени места, като в Пепелина са 9 човека, а в Широково – 28 човека. Смятаме, че един 
Кметски наместник може да обслужва и двете населени места. 

2. Димитър Димитров – Общински съветник: 

Аз предлагам решението да се приеме във вида, в който е предложено. Двете села 
са обособени като такива и по закон се полага да има кметски наместник, както на едното 
населено място, така и на другото. Въпросът тук е какво ще реши Кметът, защото всички 
знаем, че наместниците се назначават от него. 

3. Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет: 

 Моето лично мнение е че решението трябва да си остане във вида, в който ни се 
предлага. По този начин е и нашето финансиране, тъй като ние имаме населено място и 
това населено място трябва да си има Кметски наместник. Дали той ще работи на 4 часа 
или на 8 часа, това е отделен въпрос. Въпросът тук е че макар и с 9 човека това е населено 
място и трябва да има такъв наместник. По нататък ако искате да променяте нещо го 
направете със структурата, но сега нека си приемем така решението, защото това е 
свързано и с финансирането на Общината. 
 4. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

 Благодаря за подкрепата. Наистина и г-жа Ефтимова е права, тъй като наистина са 
малко жителите на тези две населени места. Моите мотиви са, че тези райони, особено 
Пепелина – това е може би най-красивото място в цялата Община. Предлагам Кметският 
наместник да бъде като отделно длъжностно лице, за да може той да презентира този 
район, да го опознае, да направи снимки, материали и т.н. В този район е и пещерата 
„Орлова чука” и знаете, че това място на всяка цена ние трябва да го развием, защото от 
там ще идват основните приходи към Общината. Идеята ми е това длъжностно лице да 
отговаря и за този район, затова и в длъжностната характеристика специално за „Кметски 
наместник” слагаме и чужд език. Правя това, защото всички знаете, че местността се 
посещава от доста чуждестранни туристи. Вчера когато обсъждахме проекто-бюджетът на 
Общината се оказа, че в село Пепелина се ползва едно старо помещение, за което се плаща 
наем. Проучили сме въпроса да се закупят от тези подвижните контейнери и да се обособи 
работно място на това длъжностно лице с интернет и т.н. и да се вижда, че там също има 
представители на властта. 

От тук най-категорично заявявам, че аз няма да си позволя да назнача и на двете 
места хора без конкурс. Обявявам длъжностите в Бюрото по труда със съответните 
изисквания и комисия ще определи кой да бъде назначен. 

Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет: 

Колеги, по тази докладна записка има направени две предложения – на Кмета на 
Общината, така както е по докладната записка и на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
Ще подложа на гласуване предложенията по реда на тяхното постъпване, а именно – 
първо ще гласуваме предложението по докладната записка, а след това ще подложа на 
гласуване и предложението на комисията. 

 

Който е съгласен с предложението, така както е по докладната записка, а именно: в 
т. 1.4. Кметски наместници  - 2 броя, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
С 12 (дванадесет) гласа „За”, 3 (три) гласа „Против” и 1 (един) глас „Въздържал 

се”, предложението се приема. 
След приключване на разискванията по четиринадесета точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 2 и ал. 2 и чл. 27, ал. 4 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 18 от Правилник 

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

взаимодействието му с общинската администрация във връзка с § 17, ал. 1 от 

Преходните и заключителни разпоредби на Изборния кодекс и чл. 16, т. 1 от Закона 

за административно-териториалното устройство на Република България и Докладна 
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записка с вх. № 458/23.11.2015 г. с 12 (дванадесет) гласа „За”, 3 (три) гласа „Против” 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 23 
  

1. Изменя Решение № 220, взето на заседание на Общински съвет Две могили по 
Протокол № 13 от 27.02.2012 г. относно приемане структурата и числеността на общинска 
администрация Две могили и дейностите към нея, както следва: 

1. 1. Точка 1.3. се изменя така: 
„1.3. Кметове на кметства      9 броя.” 
1.2. Точка 1.4. се изменя така: 
„1.4. Кметски наместници      2 броя.” 

 2. Решението влиза в сила от 06.11.2015 г. 
3. Възлага на кмета на общината да организира изпълнението на решението. 

 

Петнадесета точка от дневния ред:` 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 459/23.11.2015 г., относно: 
Успешно реализиране на целите на ОП „Региони в растеж” 2014 – 2020 г. и участието на 
ПГСС „К. А. Тимирязев” – Две могили в програмата. 

По нея докладва:  

1. Светлозар Донев – Председател на Комисията по „образование, култура 
вероизповедания, символика, младежта спорта и туризма”: 
 В община Две могили е постъпило писмо от Министерство на земеделието и 
храните, относно успешното реализиране на целите на процедура „Подкрепа на 
професионалните училища в Република България”, Приоритетна ос 3 – регионална 
образователна инфраструктура на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г. и 
участието на държавните гимназии по селско стопанство в програмата, които предстои да 
изготвят и представят проектни предложения. В съответствие с чл. 38, ал. 5 от Закона за 
предучилищното и училищното възпитание, обнародван в Държавен вестник бр. 
79/13.10.2015 г., след решение на Общински съвет, професионална гимназия може да бъде 
преобразувана в общинска. На територията на община Две могили се намира държавна 
гимназия по селско стопанство „К. А. Тимирязев” – Две могили, която е включена в 
списъка за подпомагане по същата процедура и съгласно гореизложено, следва да бъде 
представено Решение на Общински съвет – Две могили. 
 Община Две могили е малка община с нисък бюджет, също така, към момента на 
нейната територия има две средищни училища. За нуждите на едно професионално 
училище се изисква по-голям финансов ресурс, с който общината не разполага. Към 
настоящия момент, община Две могили не може да приеме гимназията да се преобразува в 
общинско учебно заведение.  
 Районът, в който се намира община Две могили е земеделски, а ролята на ПГСС „К. 
А. Тимирязев” е от съществено значение за развитието й. Включването в на учебното 
заведение в Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г. е от особена важност 
както за добрия имидж и пълноценно развитие на ПГСС „К. А. Тимирязев”, така и за 
община Две могили.  
 Има закон за предучилищното и учелещното възпитание, който влиза в сила от 
01.08.2016 г., според който от 01.01.2017 г. финансирането на всички училища става чрез 
общините. С други думи всички училища, които са към МЗХ преминават към общините. 
Дотогава има достатъчно време, така че за момента действа предишното законодателство 
и смятам, че това е редно. 
 Искам да кажа и нещо друго, което съм обсъждал с Кмета на Общината – ние до 
края на м. декември трябва да решим какви нови специалности да разкрием за новия план 
– прием на ученици. Редно е ако има някакви предложения за разкриването на нови 
специалности да се вземе такова решение и от общината, защото ако е нова 
специалността, то тя трябва да се регистрира. 
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Разисквания по петнадесета точка нямаше.  

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

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

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

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация и Докладна записка с вх. № 459/23.11.2015 г. с 16 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 24 
  

1. Не дава съгласие ПГСС „К. А. Тимирязев” град Две могили да се преобразува в 
общинско училище. 

2. Подкрепя представянето на проектно предложение на ПГСС „К. А. Тимирязев” 
по процедура „Подкрепа на професионалните училища в Република България”, 
Приоритетна ос 3 – регионална образователна инфраструктура на Оперативна програма 
„Региони в растеж” 2014-2020 г., където МЗХ е бенефициент. 
 

Шестнадесета точка от дневния ред: 

Изказвания, питания, становища и предложения от граждани. 
 

 1. Христина Ефтимова – Общински съветник: 

 Аз имам един въпрос към Кмета на Общината – на какво положение е в момента 
сметището в Две могили и защо бяха нарушени законови разпоредби, с които няколко дни 
сметта от град две могили беше извозвана до закритото нерегламентирано сметище в село 
Батишница. Кой ще поеме отговорността при един евентуален акт, тъй като всички знаем, 
че актовете на РИОСВ са персонални и ще бъдат отправени към кмета на селото. 

2. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Уважаеми г-н Георгиев, Уважаема г-жо Ефтимова, 
Както знаете още на 06.11.2015 г., деня, в който беше церемонията, бе изпратена 

комисия от РИОСВ с предписания до 13.11.2015 г. да бъдат въведени в ред нормативните 
документи на ТД „Черни Лом” и до 27.11.2015 г. да бъде почистено сметището на Две 
могили. Към настоящия момент, още на другият ден се организира работата по този 
въпрос. Оказа се, че верижната машина, с която разполага ТД „Черни Лом” е с блокирал 
двигател, оказа се че на сметището, освен верижна техника, никаква друга техника не 
може да влезе, тъй като сметището беше затрупано и нямаше път към него. Сметта беше 
стигнала буквално почти до пътя. Трябваше да се действа незабавно. След около един ден 
търсене на верижна машина се оказа, че такава има само в Батин. От там с организиран 
транспорт до този момент сметището донякъде е въведено в ред и смятам, че след още 1-2 
дни ще бъде напълно готово. 

Тъй като абтомобилът на ТД „Черни Лом” нямаше къде да изхвърля тези боклуци 
се наложи да използваме сметището на Батишница. Отговорността и решението са изцяло 
мои. След като приключи почистването на сметището в Две могили, тракторът заминава 
по селата, за да въведем торищата в ред. 

Надявам се за разбиране и от ваша страна, защото се старахме да реагираме по най-
бързия начин. 

На следващото заседание ще направя предложение – верижната техника, която се 
намира в БКС към момента е пред тотален ремонт и може би ще се наложи следващата 
година да се закупи една нова верижна техника, защото трябва да плащаме излишни пари. 

Към Управителя на ТД „Черни Лом” – отказал съм подписването на фактура за м. 
октомври. Беше ми представена такава за 2 900 лева, но според мен това сметище, за да се 
докара до това състояние там не е чистено може би от 3-4 месеца. Затова и такива пари 
няма как да разпиша. 
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По отношение на Батишница – ако някой дойде, аз няма да позволя Кметът на 
Батишница да плаща. Аз ще платя акта, защото отговорността е моя. 

 

Поради изчерпване на дневния ред, закривам второто заседание на новоизбрания 
VІI – ми Общински съвет в Община Две могили.  

 

Протоколът е изготвен на 27.11.2015 г. и отпечатан в 3 екз. 

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

 
МД/МД 

           Председател Общинския съвет – Две могили:  

     

 

_________________ (Байчо Петров Георгиев) 


