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О БЩИН А ДВЕ МО ГИ ЛИ••••О БЛАСТ  Р УСЕ 
7150Две могили, бул.”България”84, тел./факс08141/9208, тел. централа: 08141/9205;9207,e-mail: obshtina@dvemogili.bg 

VІI – МИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
тел. 0895/567 503, е-mail: obc_dvemogili@abv.bg 

Екз. № 1 
 

П Р О Т О К О Л 
 

№ 45 
 

Днес, 14 декември 2018 година, в 9.00 часа, в сградата на Община Две могили, в 
конферентната зала, започна четиридесет и петото /извънредно/ заседание на VІI – мия 
Общински съвет – Две могили. 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет:  
На 45-тото извънредно заседание на Общинския съвет в Община Две могили, от 

общо 17 (седемнадесет) общински съветника, присъстват 16 (шестнадесет).  
Отсъства Румен Стефанов Драков. 

 Той 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, Георги Великов – Зам.-
кмет на Общината, Мариета Петрова – Секретар на Общината, Йордан Борисов – 
Обществен посредник в Община Две могили. 

  

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет:  
Причините да свикам това извънредно заседание са следните: 
На 30.11.2018 г. се проведе заседание на Управителния съвет на Предприятието за 

управление на дейностите по опазване на околната среда. 
На това заседание са обсъдени необходимостта от осигуряване на превозно 

средство за транспортиране на контейнери, част от мобилното оборудване по проект 
„Доизграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Борово и 
възможността за отпускане на безлихвен заем за закупуването му. 

Управителният съвет на ПУДООС е взел принципно решение за отпускане на такъв 
заем. Необходимо е да разгледаме и обсъдим тази възможност и да вземем решение за 
предприемане на действия. 

 

Колеги, дневният ред за настоящото извънредно заседание Ви е раздаден 
предварително. 

 

Имате ли Вие 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 извънредно заседание на Общинския съвет, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
 

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

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

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
 

1. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 333/10.12.2018 г., относно: 

Подаване на Заявление за отпускане на безлихвен заем от ПУДООС в размер на 
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252 000.00 лв. за финасиране на превозно средство за транспортиране на контейнери, част 
от мобилното оборудване по проект: „Доизграждане на регионална система за управление 
на отпадъците в регион Борово /Бяла, област Русе/ и довеждаща инфраструктура за 
външни връзки на площадката с Републиканската пътна мрежа и мрежите на техническата 
инфраструктура“, за срок от 5 години с 2 години гратисен период.  

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

финанси”. 

                   Румен Марков – Председател на Комисията по „Противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, общинска 

собственост, сигурност, екология и други дейности”. 

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

Първа точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 333/10.12.2018 г., относно: 

Подаване на Заявление за отпускане на безлихвен заем от ПУДООС в размер на 
252 000.00 лв. за финасиране на превозно средство за транспортиране на контейнери, част 
от мобилното оборудване по проект: „Доизграждане на регионална система за управление 
на отпадъците в регион Борово /Бяла, област Русе/ и довеждаща инфраструктура за 
външни връзки на площадката с Републиканската пътна мрежа и мрежите на техническата 
инфраструктура“, за срок от 5 години с 2 години гратисен период.  

По нея докладва:  

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

Колеги, всички чухте каква е необходимостта от провеждането на това заседание и 
вземане на решение. На заседанието напърва комисия докладната записка беше 
разгледана много обстойно. 

На свое заседание от 06.11.2018 г. УС на ПУДООС е приел да бъде отпусната 
безвъзмездна финансова помощ на Община Бяла, област Русе в размер на 4 829 138.31 
лева с ДДС за трети етап на финансиране на проект „Доизграждане на Регионална система 
за управление на отпадъците за регион Борово /Бяла, област Русе/ и довеждаща 
инфраструктура за външни връзки на площадката с Републиканската пътна мрежа и 
мрежите на техническата инфраструктура“ без мобилно експлоатационно оборудване. 

В резултат на това на свое заседание проведено на 16.11.2018 г. общото събрание на 
РСУО за регион Борово /Бяла, област Русе/ взема настоятелно решение мобилното 
експлоатационно оборудване, включващо компактор и превозно средство за 
транспортиране на контейнери да бъде финансирано с безвъзмездна финансова помощ от 
ПУДООС, тъй като е неразделна част от проект: „Доизграждане на регионална система за 
управление на отпадъците в регион Борово /Бяла, област Русе/ и довеждаща 
инфраструктура за външни връзки на площадката с републиканската пътна мрежа и 
мрежите на техническата инфраструктура“, съгласно становището на ГД УООП на 
МОСВ. 

Поради факта, че проекта за изграждането на Регионалната система за управление 
на отпадъците за регион Борово /Бяла, област Русе/, финансиран със средства на ОПОС 
2008-2013 г. не е изпълнен в срока на оперативната програма същият е докладван като 
нефункционален пред Европейската комисия. Във връзка с това ангажимент и задължение 
на общините е да го въведат в експлоатация в началото на 2019 г.  

Предвид кратките срокове на свое заседание проведено на 30.11.2018 г. УС на 
ПУДООС гласува на Община Бяла да бъде отпуснат безлихвен заем в размер на 
252 000.00 лева с ДДС за финансиране на превозното средство за транспортиране на 
контейнери, част от мобилното оборудване по проекта.  

Предстои сключване на договор с ПУДООС и усвояване на средствата по него, като 
във връзка с това е необходимо в най-кратки срокове да бъде представено заявление 
придружено с редица документи, част от които са решение на общото събрание на РСУО 
за регион Борово /Бяла, обраст Русе/ и Решение на Общински съвет за подаване на 
заявление за отпускане на заема. 
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Във връзка с това на свое заседание проведено на 05.12.2018 г. Общото събрание 
РСУО за регион Борово /Бяла, област Русе/ приема решение Община Бяла, като Водещ 
партньор в Регионално сдружение за управление на отпадъците на регион Борово /Бяла, 
област Русе/ да подаде заявление за отпускане на безлихвен заем от ПУДООС в размер на 
252 000.00 лева за финасиране на превозно средство за транспортиране на контейнери, 
част от мобилното оборудване по проекта, за срок от 5 години с 2 години гратисен период. 

Разпределението на задълженията между общините - членки на Регионалното 
сдружение по отношение на погасяването на безлихвения да бъде в съответствие с броя 
жители по настоящ адрес на съответната община и със събраните по чл. 64 от ЗУО 
средства, а при недостиг - от собствения бюджет на съответната община, като за нашата 
Община те са 41 155.00 лева или 1 143.19 лева месечна вноска. 

Становището на Комисията по „Бюджет и финанси” с 4 гласа „За” и 1 глас „Против” 
е предложеният ни проект на решение да бъде приет. 

2. Румен Марков – Председател на Комисията по „Противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, общинска 

собственост, сигурност, екология и други дейности”: 
Комисията по „Противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество, общинска собственост, сигурност, екология и други дейности” 
също разгледа на свое заседание предложения ни проект на решение. Това превозно 
средство трябва да бъде закупено, за да може да се финализира проекта и такова решение 
ще вземе всяка една от шесте общини, поради което становището на нашата комисия е 
предложението да бъде прието. 

В разискванията по първа точка участие взеха: 

1. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 

В момента знам как се чувства всеки един общински съветник, който е от по-
старите мандати. Тази сага е от 2008 година, когато се сформира това сдружение. Тогава 
проектът беше перфектно разработен за над 30 милн. лева, който претърпя една коррекция 
и стана 24 милн. лева. Сроковете не бяха спазени, незнайно защо и тези пари не можаха да 
се усвоят. Сега вече се чудим по какъв начин да го завършим и се надяваме по ПУДООС с 
4 милн. лева да направим депо, за което първоначалните средства са били в размер на 30 
милн. лева. 

2. Байчо Георгиев – Общински съветник: 

До коя година ще функционираг регионалните депа, защото четох някъде, ч еще е 
до 2023 година и ако ние закрием депото 2023 година, какво правим след това? 

3. Георги Великов – Зам.-кмет на Общината: 

Според Европейските директиви изградените депа ще могат да се експлоатират до 
запълване на капацитета им. Това означава, че трябва да направим кампания за 
намаляване на изхвърляното количество битов отпадък или т.нар. разделно събиране, 
защото така като се изхвърля всичко на едно, всеки един отпадък се преработва и това 
оскъпява. Идеята е изхвърлянето на битов отпадък да се свезе до минимум. Средствата, 
които отпускат ПУДООС са до края на живота на тези депа или специално нашето депо е 
с живот 25 години. След това няма да бъдат изграждани депа или всяка община със 
собствени средства може да си изгражда. 

4. Христина Ефтимова – Общински съветник: 

Г-н Председател, предлагам да прекратим разискванията и да преминем в режим на 
гласуване. 

 

Стефан Димитров – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
333/10.12.2018 г. е поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 14.12.2018 година  
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Относно: Подаване на Заявление за отпускане на безлихвен заем от ПУДООС в 

размер на 252 000.00 лв. за финасиране на превозно средство за транспортиране на 

контейнери, част от мобилното оборудване по проект: „Доизграждане на регионална 

система за управление на отпадъците в регион Борово /Бяла, област Русе/ и довеждаща 

инфраструктура за външни връзки на площадката с Републиканската пътна мрежа и 

мрежите на техническата инфраструктура“, за срок от 5 години с 2 години гратисен 

период.  

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

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ” 

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

 

След приключване на разискванията по първа точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 15 във връзка с чл. 27, ал. 4 и 

ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 

4 и т. 7 от Правилник № 1 за организацията и дейността на Общински съвет Две 

могили, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация и 

Докладна записка с вх. № 333 от 10.12.2018 г. след проведено поименно гласуване с 15 

(петнадесет) гласа „За”, 1 (един) глас „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 893 
  

1. Дава съгласие Община Бяла, като Водещ партньор в Регионално сдружение за 
управление на отпадъците на регион Борово /Бяла, област Русе/ да подаде заявление за 
отпускане на безлихвен заем от ПУДООС в размер на 252 000.00 лева за финасиране на 
превозно средство за транспортиране на контейнери, част от мобилното оборудване по 
проект: „Доизграждане на Регионална система за управление на отпадъците в регион 
Борово /Бяла, област Русе/ и довеждаща инфраструктура за външни връзки на площадката 
с Републиканската пътна мрежа и мрежите на техническата инфраструктура“ за срок от 5 
години с 2 години гратисен период. 

2. Средствата, с които Община Две могили ще участва при погасяване на заема ще 
бъдат осигурени от собствения бюджет на общината. 

 

Втора точка от дневния ред: 

Изказвания, питания, становища и предложения от граждани. 
 

 Такива не бяха направени. 
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Поради изчерпване на дневния ред, закривам четиридесет и петото /извънредно/ 
заседание на новоизбрания VІI – ми Общински съвет в Община Две могили.  

 

Протоколът е изготвен на 17.12.2018 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:  

     

 

______________ (Стефан Димитров Стефанов) 


