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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 

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

Екз. № 1 
 

П Р О Т О К О Л 
 

№ 2 
 

Днес, 29 ноември 2019 година, в 9.00 часа, в конферентната зала на Община Две 
могили, започна второто редовно заседание на VІII – мия Общински съвет – Две могили. 

Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет:  
На заседанието на Общинския съвет от общо 13 (тринадесет) общински съветника, 

присъстват 12 (дванадесет). 
Отсъства Ахмед Недрет Ахмед, който е подал уведомително писмо. 

 Заседанието на Общинския съвет е редовно и може да взема решения. 
 Откривам настоящото заседание на съвета. 

В работата му ще вземат участие: г-н Божидар Борисов – Кмет на Община Две 
могили; г-жа Красимира Русинова – зам.-кмет на Община Две могили; г-н Георги Великов 
– зам.-кмет на Община Две могили; служители от общинска администрация; кметове на 
кметства. 

 

Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет:  
Уважаеми общински съветници, 
Както всички знаете 21 ноември бе Денят на християнското семейство. В тази 

връзка Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и 
непълнолетни към Община Две могили организира конкурс с рисунки на тема „Моето 
семейство”, в който участие взе едно дете, което спечели и конкурса. Поради тази причина 
бих искала да дам думата на кмета на Общината да връчи грамотата. 

 

Г-н Божидар Борисов – Кмет на Общината връчва грамотата. 
 

Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет:  
Колеги, преди да преминем към обсъждане на дневния ред искам да Ви уведомя, че 

в деловодството на Общинския съвет е постъпило Решение за сформиране на Група 
Общински съветници от ПП „ГЕРБ” с председател Христина Ефтимова. 
 Проектът за дневен ред на настоящото редовно заседание Ви е раздаден 
предварително. 
  Имате ли Вие предложения за неговото изменение или допълнение?  

Няма. 
В такъв случай аз имам едно предложение, а именно: по т. 12 на мястото на г-н 

Ахмед Недрет да докладва г-н Юсеин Юсеинов. 
 

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

Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
 

При последвалото гласуване, Общинският съвет с 12 (дванадесет) гласа „За”, 0 
(нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали се” прие следния  
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
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1. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 343/14.11.2019 г., относно: 
Информация за извършените промени по бюджета на Община Две могили по реда на чл. 
125, ал. 1 и чл.112, ал. 5 от Закона за публичните финанси и чл. 40, ал. 1 от Наредба № 6 за 
условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за 
следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на 
Община Две могили, област Русе за третото тримесечие на 2019 година. 

Докладва: Христина Ефтимова – Общински съветник. 

2. Докладна записка от Юлиана Тодорова с вх. № 346/15.11.2019 г., относно: 
Определяне на представители от Община Две могили в Общото събрание на 
Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ). 

Докладва: Бисер Йончев – Общински съветник. 

3. Докладна записка от Юлиана Тодорова с вх. № 347/15.11.2019 г., относно: 
Определяне на представител на Общинския съвет в Община Две могили в Областния 
съвет за развитие на Област Русе. 

Докладва: Ивайло Димитров – Общински съветник. 

4. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 348/15.11.2019 г., относно: 
Определяне на представител в Общото събрание на В и К – ООД Русе. 

Докладва: Юсеин Юсеинов – Общински съветник. 

5. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 349/15.11.2019 г., относно: 
Определяне на представител в Общото събрание на АДО – „Дунав”. 

Докладва: Ивайло Пенев – Общински съветник. 

6. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 350/15.11.2019 г., относно: 
Определяне на представител на Община Две могили в “Регионална енергийна агенция – 
Русе” – юридическо лице с нестопанска цел за извършване на общественополезна 
дейност. 

Докладва: Галя Додева – Общински съветник. 

7. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 351/15.11.2019 г., относно: 
Определяне състава на Местната комисия към Националния компенсационен жилищен 
фонд. 

Докладва: Соня Нечева – Общински съветник. 

8. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 352/15.11.2019 г., относно: 
Определяне размера на трудовото възнаграждение на кмета на общината и кметовете на 
кметства. 

Докладва: Мехмед Чолаков – Общински съветник. 

9. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 353/15.11.2019 г., относно: 
Изменение на Решение № 426, взето на заседание на Общински съвет по Протокол № 21 
от 22.12.2016 г. относно приемане на структурата и числеността на общинска 
администрация Две могили и дейностите към нея, посл. изм. с Решение № 879 по 
Протокол № 44 от 30.11.2018 г. на Общински съвит Две могили. 

Докладва: Румен Марков – Общински съветник. 

10. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 354/15.11.2019 г., относно: 
Вземане на решение за дялово участие по проект „Красива България” към Министерство 
на труда и социалната политика. 

Докладва: Христина Ефтимова – Общински съветник. 

11. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 356/19.11.2019 г., относно: 
Промени по бюджета на Община Две могили към 01.12.2019 г. и актуализация на плана 
за капиталовите разходи за 2019 година. 

Докладва: Мехмед Чолаков – Общински съветник. 

12. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 357/19.11.2019 г., относно: 
Определяне на представител от Община Две могили в Националната Асоциация на 
Председателите на Общински съвети в Република България (НАПОС). 

Докладва: Юсеин Юсеинов – Общински съветник. 



 3

13. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 358/19.11.2019 г., относно: 
Предоставяне безвъзмездно за управление на движима вещ – товарен автомобил Форд 
Ф150 на РСПБЗН – Русе. 

Докладва: Юсеин Юсеинов – Общински съветник. 

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

Първа точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 343/14.11.2019 г., относно: 

Информация за извършените промени по бюджета на Община Две могили по реда на чл. 
125, ал. 1 и чл. 112, ал. 5 от Закона за публичните финанси и чл. 40, ал. 1 от Наредба № 6 
за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за 
следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на 
Община Две могили, област Русе за третото тримесечие на 2019 година. 

По нея докладва:  
1. Христина Ефтимова – Общински съветник: 

Представена ни е информация за извършените промени по бюджета на Общината 
за третото тримесечие на 2019 година, по реда на чл. 125, ал. 1 и чл. 112, ал. 5 от Закона за 
публичните финанси. 

В текстовата и табличната част са допуснати няколко технически грешки, за което 
е необходимо да бъдат отстранени, а именно: 

1. В текстовата част на самата информация, на стр. 1 „Местни дейности”, най-
накрая на този абзац в дейност „Пазари” увеличение с 47 лева през м. юни е в § 10-15, а не 
както е записано – 10-47. 

На стр. 2, т. 3 – промените искани от Кметство село Баниска в дейност „Общинска 
администрация” намалява § 10-20 вместо записаното 532 лева да се запише намалява с 538 
лева, тъй като така е и в таблицата. 

На стр. 3 при описване на „Местни дейности” в дейност „Детска ясла” намалението 
е със 100 лева вместо в § 10-11, да се запише в § 10-15. 
 В таблицата на стр. 6 – Дейност 2714 „Спортни бази и спорт за всички” общата 
сума в увеличение вместо 200 лева става 400 лева и в намаление вместо 220 лева става 420 
лева, като намалението в § 10-20 вместо с 200 лева става с 400 лева. 
 На същата страница в дейност 2866 „Пазари” е пропуснат § 10-20 – Външни 
услуги, който се увеличава с 80 лева, а в § 10-16 се намалява със 127 лева и общото 
увеличение и намаление става със 127 лева. 
 На стр. 7 – Дейност 3122 „Общинска администрация” намалението в § 01-01 вместо 
с 3 479 лева, става с 3 449 лева, а намалението в § 02-01 вместо с 2 850 лева, става с 2 880 
лева. 
 Всички тези изправления водят и до изправление в общата сума на разходите, 
където увеличението вместо 90 448 лева, става 90 728 лева, а намалението вместо 88 303 
лева, става 88 583 лева. 
 Докладната записка беше разгледана от Общинските съветници и предлагам тя да 
бъде гласувана с така направените изменения. 

В разискванията по първа точка участие взеха: 
1. Драгомир Дамянов – Общински съветник: 
Разглеждаме информацията за промените в третото тримесечие и аз имам два 

уточняващи въпроса. 
1. Дейност „Чистота” § 0202 и Общинска администрация пак § 0202. Какво 

означава този параграф – това са „Други възнаграждения изплащани на персонала в 
извънтрудови правоотношения”. Това означава, че в този тримесечен период за 
извънтрудови правоотношения, хора които не са на щат в администрацията или в отдел 
чистота са сключвали граждански договори през този период от време. Много ми е 
интересно в „Общинската администрация” § 0202 се увеличава с 8 000 лева. Ако приемем, 
че МРЗ е 560 лева, това означава, че приблизително 17 човека са назначени извън щата за 
извършване на определена работа. Бихте ли ми обяснили какво са вършили тези хора? 
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2. Росица Димитрова – Експерт „Бюджет” към Общинска администрация Две 
могили: 

Това са граждански договори на служители от общинска администрация, които 
работиха по механизъм „Лична помощ”. Тази дейност беше вменена на общините от 
средата на годината от МТСП за хора с увреждания за дейност „Личен асистент”. 
Дейността беше извършвана в извънработно време, правеха се редица отчети, бяха 
назначени някои експерти за извършване на обществените поръчки. 

3. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 
Това са граждански договори със служители от Общинската администрация, а за 

отдел „Чистота” срадствата са за изплащане на възнаграждения на назначения пазач на 
бившето депо в Две могили, което беше закрито. 

А иначе аз съм съгласен с промените, които направи г-жа Христина Ефтимова. 
 

Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 

343/14.11.2019 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 
 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 29.11.2019 година  
 

Относно: Информация за извършените промени по бюджета на Община Две 

могили по реда на чл. 125, ал. 1 и чл.112, ал. 5 от Закона за публичните финанси и чл. 40, 

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

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

отчитане на бюджета на Община Две могили, област Русе за третото тримесечие на 

2019 година. 

№ ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ Г Л А С У В А Л 
„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ” 
1. Ахмед Недрет Ахмед    
2. Бисер Йорданов Йончев   + 
3. Галя Миткова Додева +   
4. Драгомир Дамянов Драганов   + 
5. Ивайло Димитров Иванов +   
6. Ивайло Пенев Иванов    + 
7. Мехмед Руждиев Мехмедов  +   
8. Мехмед Селманов Чолаков +   
9. Румен Манолов Марков   + 
10. Соня Петрова Неделчева – Нечева   +  
11. Христина Димитрова Ефтимова +   
12. Юлиана Кънчева Тодорова +   
13. Юсеин Ахмедов Юсеинов +   
 Общо: 7 1 4 

 

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, чл. 3, ал. 2, т. 1 от 
Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, чл. 125, ал. 4 от 
Закона за публичните финанси, чл. 40, ал. 4 от Наредба № 6 за условията и реда за 
съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, 
за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Две могили, 
област Русе и Докладна записка с вх. № 343 от 14.11.2019 г. след проведено поименно 
гласуване със 7 (седем) гласа „За”, 1 (един) глас „Против” и 4 (четири) гласа 
„Въздържал се”, прие 
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РЕШЕНИЕ 
№ 5   

1. Приема за сведение Информация за извършените промени по бюджета на 
Община Две могили по реда на чл. 125, ал. 1 от Закона за публичните финанси за третото 
тримесечие на 2019 година. 

 

Втора точка от дневния ред: 
Докладна записка от Юлиана Тодорова с вх. № 346/15.11.2019 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. Бисер Йончев – Общински съветник: 

Съгласно чл. 9, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) 
представлява и защитава интересите на своите членове - общините пред държавните 
органи, разработва предложения за промяна и усъвършенстване на правната уредба на 
местното самоуправление, подготвя становища и предложения по проектобюджета на 
страната, в частта му за общините, осъществява контакти и взаимодействия със сродни 
организации от други страни, членува в международни сдружения, осъществява и други 
функции, определени със закон и с устава му. НСОРБ организира обучения, предоставя 
консултации, разпространява Чрез дейността си, НСОРБ съдейства за разширяване 
правомощията на общините, работи за предоставяне на повече права по управлението на 
общинските дейности и финанси. 

Общото събрание се състои от делегатите на общините-членове на Сдружението. 
Общото събрание на НСОРБ заседава най-малко веднъж годишно. Съгласно чл. 12, ал. 2 
от Устава на НСОРБ, в него всяка община е представена от двама делегати – кмета на 
общината и представител на общинския съвет. На основание чл. 27, ал. 1 от Устава на 
НСОРБ, в двумесечен срок след провеждането на първото си заседание, новоизбраният 
общински съвет следва да определи своя представител в Общото събрание и да уведоми за 
това изпълнителния директор на НСОРБ.  
 Докладната записка беше разгледана от общинските съветници и излязохме със 
становище предложеният проект на решение в нея да бъде приет.  

Разисквания по втора точка нямаше. 
 

Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Юлиана Тодорова с вх. № 

346/15.11.2019 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 
 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 29.11.2019 година  
 

Относно: Определяне на представители от Община Две могили в Общото 

събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ). 

№ ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ Г Л А С У В А Л 
„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ” 
1. Ахмед Недрет Ахмед    
2. Бисер Йорданов Йончев +   
3. Галя Миткова Додева +   
4. Драгомир Дамянов Драганов +   
5. Ивайло Димитров Иванов +   
6. Ивайло Пенев Иванов  +   
7. Мехмед Руждиев Мехмедов  +   
8. Мехмед Селманов Чолаков +   
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9. Румен Манолов Марков +   
10. Соня Петрова Неделчева – Нечева  +   
11. Христина Димитрова Ефтимова +   
12. Юлиана Кънчева Тодорова +   
13. Юсеин Ахмедов Юсеинов +   
 Общо: 12   

 

По втора 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. № 346 от 15.11.2019 г. след проведено 
поименно гласуване с 12 (дванадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) 
гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 6 

 

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. Юлиана Кънчева Тодорова – Председател на Общински съвет Две могили. 

 2. Задължава Председателя на Общински съвет Две могили да уведоми НСОРБ за 
взетото решение. 
 

Трета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Юлиана Тодорова с вх. № 347/15.11.2019 г., относно: 

Определяне на представител на Общинския съвет в Община Две могили в Областния 
съвет за развитие на Област Русе. 

По нея докладва:  
1. Ивайло Димитров – Общински съветник: 

Уважаема госпожо председател, 
Уважаеми господин кмет, 
Колеги,  
Дами и господа, 
Постъпила е Докладна записка с вх. № 347/15.11.2019 г., относно: Определяне на 

представител на Общинския съвет в Община Две могили в Областния съвет за развитие на 
Област Русе. 

Докладната записка бе разгледана от Общинските съветници преди включването и 
в дневния ред. От разискванията, които бяха направени стигнахме до становището 
предложеният ни проект на решение да бъде приет със следните изменения: 

1. От основанията за приемане на решението да отпаднат чл. 3, ал. 2, т. 7 от 
Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация и чл. 3, ал. 2, т. 2 от Закона за 
областните съвети за развитие. 

2. Освен това в самия проект на решение на мястото на г-жа Айлин Юсеинова – 
Директор на Дирекция Регионално развитие, предлагаме г-жа Юлиана Тодорова – 
Председател на Общинския съвет за представител от Община Две могили в Областния 
съвет за развитие на Област Русе. 

Разисквания по трета точка нямаше. 
 

Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, аз съм съгласна с така направеното предложение представено от 

Общинския съветник Ивайло Димитров, поради което няма да го подлагам на гласуване, 
освен ако Вие нямате други предложения. 

Има ли други предложения за изменение или допълнение на така предложения 
проект на решение? 
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Няма. 
В такъв случай гласуването по Докладна записка от Юлиана Тодорова с вх. № 

347/15.11.2019 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 
 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 29.11.2019 година  
 

Относно: Определяне на представител на Общинския съвет в Община Две могили 

в Областния съвет за развитие на Област Русе. 

№ ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ Г Л А С У В А Л 
„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ” 
1. Ахмед Недрет Ахмед    
2. Бисер Йорданов Йончев +   
3. Галя Миткова Додева +   
4. Драгомир Дамянов Драганов +   
5. Ивайло Димитров Иванов +   
6. Ивайло Пенев Иванов  +   
7. Мехмед Руждиев Мехмедов  +   
8. Мехмед Селманов Чолаков +   
9. Румен Манолов Марков +   
10. Соня Петрова Неделчева – Нечева  +   
11. Христина Димитрова Ефтимова +   
12. Юлиана Кънчева Тодорова +   
13. Юсеин Ахмедов Юсеинов +   
 Общо: 12   

 

По трета 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. 62, ал. 3, пр. 2 от Правилника за прилагане на Закона 
за регионалното развитие и Докладна записка с вх. № 347 от 15.11.2019 г. след 
проведено поименно гласуване с 12 (дванадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” 
и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 7 

 

1. Определя за свои представители от Община Две могили в Областният съвет за 
развитие на Област Русе, както следва: 

1.1. Божидар Димитров Борисов – Кмет на Община Две могили. 
1.2. Юлиана Кънчева Тодорова – Председател на Общински съвет град Две могили. 
2. Задължава Председателя на Общинския съвет да изпрати препис от решението 

на Областния управител на Област Русе. 
 

Четвърта точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 348/15.11.2019 г., относно: 

Определяне на представител в Общото събрание на В и К – ООД Русе. 
По нея докладва:  
1. Юсеин Юсеинов – Общински съветник: 

Община Две могили е съсобственик в учреденото Търговско дружество ВиК ООД – 
Русе. Като съсобственик, Община Две могили следва да има свой представител в Общото 
събрание на дружеството, за което Общинският съвет трябва да приеме решение.  

С оглед резултатите от проведените местни избори 2019 година и промените 
настъпили в Община Две могили е необходимо Общинският съвет да избере друг 
представител в дружеството. 
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Докладната записка беше разгледана от всички колеги, като излязохме със 
становище предложеният ни проект на решение в нея да бъде приет, като основанията за 
приемане на решението се изменят така: „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”. 

В разискванията по четвърта точка участие взеха: 
1. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 
Съгласен съм с така направеното предложение. 
 

Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 

348/15.11.2019 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 
 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 29.11.2019 година  
 

Относно: Определяне на представител в Общото събрание на В и К – ООД Русе. 
№ ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ Г Л А С У В А Л 

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 
СЕ” 

1. Ахмед Недрет Ахмед    
2. Бисер Йорданов Йончев +   
3. Галя Миткова Додева +   
4. Драгомир Дамянов Драганов +   
5. Ивайло Димитров Иванов +   
6. Ивайло Пенев Иванов  +   
7. Мехмед Руждиев Мехмедов  +   
8. Мехмед Селманов Чолаков +   
9. Румен Манолов Марков +   
10. Соня Петрова Неделчева – Нечева  +   
11. Христина Димитрова Ефтимова +   
12. Юлиана Кънчева Тодорова +   
13. Юсеин Ахмедов Юсеинов +   
 Общо: 12   

 

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 и Докладна записка с вх. № 348 от 15.11.2019 г. след 
проведено поименно гласуване с 12 (дванадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” 
и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 8 

 

1. Определя за представител на Община Две могили в Общото събрание на ВиК – 
ООД град Русе инж. Георги Ангелов Великов – Зам.-кмет на Община Две могили. 

2. Задължава Председателя на Общинския съвет да изпрати, препис от решението 
на Изпълнителния директор на ВиК – ООД град Русе. 

 

Пета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 349/15.11.2019 г., относно: 

Определяне на представител в Общото събрание на АДО – „Дунав”. 
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По нея докладва:  
1. Ивайло Пенев – Общински съветник: 

Съгласно чл. 9, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, общините могат да се сдружават на доброволен принцип за решаване на 
проблеми и задачи от общ интерес.  

Община Две могили е член в Сдружението на Асоциацията на Дунавските общини 
– Дунав. Това сдружение е едно от най-големите и авторитетни регионални сдружения на 
общини в Република България.  

Предложението тук е определя за делегат на Община Две могили в Общото 
събрание на Асоциацията на дунавските общини – Дунав – Божидар Димитров Борисов – 
Кмет на Община Две могили, а за заместник – делегат – Ахмед Недрет Ахмед – Общински 
съветник. 
 Докладната записка беше разгледана и становището е предложеният ни проект на 
решение в нея да бъде приет. 

В разискванията по пета точка участие взеха: 
1. Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник: 
Аз предлагам на мястото на г-н Ахмед Недрет за заместник – делегат да изберем г-

жа Айлин Юсеинова – Директо на Дирекция РР, която е с дългогодишен опит в общинска 
администрация и мисля, че ще се справи със поставената и задача. 

2. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 
Уважаема г-жо Нечева, логиката да предложа за представител и мой заместник 

Общински съветник, а не служител на общинска администрация е че в Асоциацията на 
дунавските общини, като цяло се водят политики, а не конкретни акспертни дейности. 

 

Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, по тази точка от дневния ред гласуването е поименно и тъй като има 

направени две предложения, така както е по дакладната записка и това на Общинския 
съветник Соня Петрова Неделчева – Нечева, преди да пусна списъка с поименно 
гласуване ще прогласуваме предложението направено от нея. 

Който е съгласен с предложението на Общинския съветник Соня Петрова 
Неделчева – Нечева, а именно: на мястото на Ахмед Недрет Ахмед, избира Айлин Реджеб 
Юсеинова за заместник – делегат в Асоциацията, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
С 2 (два) гласа „За”, 0 (нула) глас „Против” и 10 (десет) гласа „Въздържал се”, 

предложението не се приема. 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 

349/15.11.2019 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 
 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 29.11.2019 година  
 

Относно: Определяне на представител в Общото събрание на АДО – „Дунав”. 

№ ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ Г Л А С У В А Л 
„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ” 
1. Ахмед Недрет Ахмед    
2. Бисер Йорданов Йончев  +  
3. Галя Миткова Додева +   
4. Драгомир Дамянов Драганов  +  
5. Ивайло Димитров Иванов +   
6. Ивайло Пенев Иванов   +  
7. Мехмед Руждиев Мехмедов  +   
8. Мехмед Селманов Чолаков +   
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9. Румен Манолов Марков  +  
10. Соня Петрова Неделчева – Нечева   +  
11. Христина Димитрова Ефтимова +   
12. Юлиана Кънчева Тодорова +   
13. Юсеин Ахмедов Юсеинов +   
 Общо: 7 5  

 

След приключване на разискванията по пета точка от дневния ред, 
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 15 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от 
Закона за местното самоуправление и местна 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, чл. 21, ал. 1 и ал. 2 от 
Устава на Асоциацията на дунавските общини - Дунав и Докладна записка с вх. № 
349 от 15.11.2019 г. след проведено поименно гласуване със 7 (седем) гласа „За”, 5 
(пет) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 9 

 

1. Определя за делегат на Община Две могили в Общото събрание на Асоциацията 
на дунавските общини – Дунав – Божидар Димитров Борисов – Кмет на Община Две 
могили. 
 2. При невъзможност кметът да участва в Общото събрание на Асоциацията на 
дунавските общини – Дунав, определя Ахмед Недрет Ахмед – Общински съветник за зам.-
делегат. 

3. Задължава Председателя на Общински съвет Две могили да уведоми АДО 
„Дунав” за взетото решение. 

 

Шеста точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 350/15.11.2019 г., относно: 

Определяне на представител на Община Две могили в “Регионална енергийна агенция – 
Русе” – юридическо лице с нестопанска цел за извършване на общественополезна 
дейност. 

По нея докладва:  
1. Галя Додева – Общински съветник: 

Със свое решение Общинския съвет е дал съгласието си Общината да участва в 
Сдружение „Регионална енергийна агенция – Русе” – юридическо лице с нестопанска цел.  

Основните цели на Сдружението са: 
1. Подпомагане на националната, регионалната и местната политика за ефикасно 

използване на енергията и енергийните ресурси и за защина на околната среда.  
 2. Засилване обществената осведоменост и знания в областта на енергийната 
ефективност и възобновяемите енергийни източници. 
 3. Насърчаване и развитие на пазара на енергийно ефективни материали и нови 
технологии. 
 4. Въвеждане на интегрирано планирани при използването на възобновяеми 
енергийни ресурси, улесняване трансфера на “ноу – хау” и информация в сферата на 
енергийната ефективност. 
 5. Сътрудничество с други подобни институции на местно, национално и 
Европейско ниво при реализиране на проекти за енергийна ефективност и проекти за 
защита на околната среда. 
 6. Посредничество между регионалната власт, местния бизнес, други 
неправителствени организации и организации на национално и европейско ниво, 

С оглед резултатите от проведените местни избори 2019 година и промените 
настъпили в Община Две могили е необходимо Общинският съвет да избере друг 
представител в сдружението. Предложението беше разгледано от всички, като 
становището ни е предлиженият ни проект на решение да бъде приет. 
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Разисквания по шеста точка нямаше. 
 

Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 

350/15.11.2019 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 
 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 29.11.2019 година  
 

Относно: Определяне на представител на Община Две могили в “Регионална 

енергийна агенция – Русе” – юридическо лице с нестопанска цел за извършване на 

общественополезна дейност. 

№ ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ Г Л А С У В А Л 
„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ” 
1. Ахмед Недрет Ахмед    
2. Бисер Йорданов Йончев +   
3. Галя Миткова Додева +   
4. Драгомир Дамянов Драганов +   
5. Ивайло Димитров Иванов +   
6. Ивайло Пенев Иванов  +   
7. Мехмед Руждиев Мехмедов  +   
8. Мехмед Селманов Чолаков +   
9. Румен Манолов Марков +   
10. Соня Петрова Неделчева – Нечева  +   
11. Христина Димитрова Ефтимова +   
12. Юлиана Кънчева Тодорова +   
13. Юсеин Ахмедов Юсеинов +   
 Общо: 12   

 

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 и Докладна записка с вх. № 350 от 15.11.2019 г. след 
проведено поименно гласуване с 12 (дванадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” 
и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 10 

 

1. Определя Красимира Николаева Русинова – зам.-кмет на Общината за 
представител на Община Две могили в юридическото лице нестопанска цел за извършване 
на общественополезна дейност “Регионална енергийна агенция – Русе” град Русе. 

 

Седма точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 351/15.11.2019 г., относно: 

Определяне състава на Местната комисия към Националния компенсационен жилищен 
фонд. 

По нея докладва:  
1. Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник: 

 Съгласно чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни 
жилищноспестовни влогове и във връзка с чл. 16 от Правилника за прилагане на същия, 
Община Две могили е в утвърдения от Управителния съвет на Националния 
компенсационен жилищен фонд списък на населените места, в които са създадени местни 
комисии в състав от 5 до 9 членове от представители на Общински съвети, общини и 
организации, които представляват гражданите със жилищни нужди, който е обнародван в 
„Държавен вестник”. 
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 Съгласно Решение на Управителния съвет на Националния компенсационен 
жилищен фонд, обн. в ДВ бр. 81 от 2015 година дейността на местните комисии при 
общините се продължават до деня на обнародване в „Държавен вестник” решение на 
Управителния съвет на Националния компенсационен жилищен фонд за утвърждаване на 
определен от Общинския съвет нов състав на местната комисия. 
 С оглед социалната значимост на Закона за уреждане правата на граждани с 
многогодишни жилищноспестовни влогове се налага да бъде определен нов състав на 
местната комисия в Общината, с цел утвърждаването и обнародването му в „Държавен 
вестник”. 
 Тъй като обемът на работа е малък, предлагам тя да бъде от 5 члена. 
 Докладната записка беше разгледана на сформираната неформална комисия към 
Общински съвет, на което излязохме със становище предложеният ни проект на решение 
да бъде приет. 

Разисквания по седма точка нямаше. 
 

Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 

351/15.11.2019 г. е явно, моля гласувайте. 
 

По седма точка от дневния ред, 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. 8, ал. 2 от Закона за уреждане правата на граждани с 
многогодишни жилищноспестовни влогове във връзка с чл. 16 от Правилника за 
прилагане на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни 
жилищноспестовни влогове и Докладна записка с вх. № 351 от 15.11.2019 г. след 
проведено явно гласуване с 12 (дванадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 
(нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 11 

 

1. Избира Местна комисия към Националния компенсационен жилищен фонд от 5 
(пет) члена в състав: 

Председател: Красимира Николаева Русинова – Заместник Кмет на Община Две 
могили. 

Членове: 1. Николета Енчева Николаева – специалист банкови операции в Банков 
офис на Банка „ДСК” в град Две могили; 
                             2. Румен Манолов Марков – Общински съветник; 
        3. Ферихан Ниазиева Сюлейманова – мл. експерт „Общинска 
собственост” в Община Две могили; 
              4. Маргарита Тодорова Андреева – гл. специалист „ГРАО” в Община Две 
могили. 

2. Задължава Председателя на Общинския съвет да предостави препис от 
решението на Изпълнителния директор на Националния компенсационен жилищен фонд 
при Министерски съвет. 

 

Осма точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 352/15.11.2019 г., относно: 

Определяне размера на трудовото възнаграждение на кмета на общината и кметовете на 
кметства. 

По нея докладва:  
1. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 

С оглед резултатите от произведените местни избори и встъпването в длъжност на 
новоизбраните кметове и кметски наместници е необходимо общинския съвет със свое 
решение да определи размера на трудовото възнаграждение и на допълнителното 
възнаграждение за трудов стаж и професионален опит на кмета на общината и кметовете 
на кметства. Съгласно чл. 5, ал. 16 от Постановление № 67 от 2010 г. за заплатите в 
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бюджетните организации и дейности и чл. 21, ал. 1, т. 5 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация Общинският съвет определя размера на 
трудовите възнаграждения на кмета на Общината и кметовете на кметства в рамките на 
действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала по 
предложение на кмета на общината. Съобразявайки гореизложеното, предлагам размерът 
на трудовото възнаграждение и размерът на допълнителното възнаграждение за придобит 
трудов стаж и професионален опит да не се променя и да остане съобразно определения с 
Решение № 955 по Протокол № 48 от 22.02.2019 г. 

Общинският съвет разгледа така направеното предложение и го приема с 
препоръката с новия бюджет на Общината да ни се поднесе ново предложение с 
увеличение на размера на основното трудово възнаграждение на Кметовете на населените 
места и Кмета на Общината. 

В разискванията по осма точка участие взеха: 
1. Бисер Йончев – Общински съветник: 
Аз предлагам заплатите на всички Кметове на населените места да бъдат еднакви, а 

именно в размер на 1 100 лева. 
 

Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, по тази точка от дневния ред гласуването е поименно и тъй като има 

направени две предложения, така както е по дакладната записка и това на Общинския 
съветник Бисер Йорданов Йончев, преди да пусна списъка с поименно гласуване ще 
прогласуваме предложението му. 

Който е съгласен с предложението на Общинския съветник Бисер Йорданов 
Йончев, а именно: на всички кметове на населени места заплатите да бъдат еднакви – по 
1 100 лева, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
С 4 (четири) гласа „За”, 5 (пет) гласа „Против” и 3 (три) гласа „Въздържал се”, 

предложението не се приема. 
 

Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 

352/15.11.2019 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 
 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 29.11.2019 година  
 

Относно: Определяне размера на трудовото възнаграждение на кмета на 

общината и кметовете на кметства. 

№ ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ Г Л А С У В А Л 
„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ” 
1. Ахмед Недрет Ахмед    
2. Бисер Йорданов Йончев  +  
3. Галя Миткова Додева +   
4. Драгомир Дамянов Драганов  +  
5. Ивайло Димитров Иванов +   
6. Ивайло Пенев Иванов    + 
7. Мехмед Руждиев Мехмедов  +   
8. Мехмед Селманов Чолаков +   
9. Румен Манолов Марков  +  
10. Соня Петрова Неделчева – Нечева   +  
11. Христина Димитрова Ефтимова +   
12. Юлиана Кънчева Тодорова +   
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13. Юсеин Ахмедов Юсеинов +   
 Общо: 7 4 1 

 

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  и ал. 5 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 3, 
ал. 1, т. 11 от Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, чл. 5, ал. 16 
от ПМС № 67 от 14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности, в 
сила от 01.01.2010 г., посл. изм. и доп. ДВ бр. 23 от 19.03.2019 г., в сила от 19.03.2019 
г.и Докладна записка с вх. № 352 от 15.11.2019 г. след проведено поименно гласуване 
със 7 (седем) гласа „За”, 4 (четири) гласа „Против” и 1 (един) глас „Въздържал се”, 
прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 12 

 

1. Определя основната месечна заплата (ОМЗ) на кмета на Община Две 
могили, считано от 11.11.2019 г., както следва: 

1.1. Божидар Димитров Борисов - Кмет на Община Две могили - 2 000,00 лв. 
(две хиляди лева) основна месечна заплата  

2. Определя основната месечна заплата (ОМЗ) на кметовете на кметства в 
Община Две могили, считано от 11.11.2019 г., както следва: 

2.1. Ангелина Пенчева Начева - кмет на кметство Баниска – 1 000,00 лв. (хиляда 
лева) основна месечна заплата. 

2.2. Владимир Стоянов Витанов – кмет на кметство Кацелово – 1 000,00 лв. 
(хиляда лева) основна месечна заплата. 

2.3. Лъчезар Георгиев Минев – кмет на кметство Бъзовец – 1 000,00 лв. (хиляда 
лева) основна месечна заплата. 

2.4. Недко Стефанов Христов – Кмет на кметство Батишница – 1 000,00 лв. 
(хиляда лева) основна месечна заплата. 

2.5. Сетвийе Юсеин Имамова – кмет на кметство Помен – 950,00 лв. 
(деветстотин и петдесет лева) основна месечна заплата. 

2.6. Исмет Рийзаев Османов – кмет на кметство Чилнов – 950,00 лв. 
(деветстотин и петдесет лева) основна месечна заплата. 

3. Определя допълнително месечно трудово възнаграждение за придобит 
трудов стаж и професионален опит (ДТВПТСПО) на кмета на общината и кметовете на 
кметства в размер на 1% за всяка година придобит трудов стаж и професионален опит, 
зачетен по реда на чл. 12 от Наредбата за структурата и организацията на работната 
заплата и Вътрешните правила за работната заплата в Община Две могили. 

4. Възлага на кмета на Общината да организира изпълнението на решението. 
 

Девета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 353/15.11.2019 г., относно: 

Изменение на Решение № 426, взето на заседание на Общински съвет по Протокол № 21 
от 22.12.2016 г. относно приемане на структурата и числеността на общинска 
администрация Две могили и дейностите към нея, посл. изм. с Решение № 879 по 
Протокол № 44 от 30.11.2018 г. на Общински съвит Две могили. 

По нея докладва:  
1. Румен Марков – Общински съветник: 

Постъпила е докладна записка от Кмета на Общината, относно промяна на 
структурата и числеността на Общинска администрация. По-голямата част от измененията 
касаят промените в Изборния кодекс, касещи населените места под 350 човека, където 
вече са наместничества. Всичко това е описано в докладната записка много подробно и 
става ясно само за тези изменения, които са неоспорими.  

Ще зачета какво предлага Кметът на Общината: 
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„1.1. ОДОБРЯВА броя на кметовете на кметства и кметските наместници по точка 
1.3. и точка 1.4., както следва: 

„1.3. Кметове на кметства        6 броя.” 
„1.4. Кметски наместници        5 броя.” 
1.2. ОДОБРЯВА следните промени в общинска администрация: 
1.2.1. Изменя т. 1.11. Дирекция „Регионално развитие”    14 щ. 

бр. 
1.2.2. Изменя т. 1.11.3. Експерт и специалист „Социални дейности и 

здравеопазване”          3 щ. бр. 
1.2.3. Изменя т. 1.13. Специалисти кметства     9 щ. 

бр.” 
Последните промени изобщо не са описани в докладната записка, така че се 

надяваме на разяснения по тях.  
В разискванията по девета точка участие взеха: 
1. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 
Както каза и г-н Марков с първата точка ние само потвърждаваме измененията на 

Изборния кодекс. 
По отношение на бройките, които са към кметства в селата Могилино и Острица, 

предлагам да си остане Кметския наместник, но без специалист в кметството. Идеята ми е 
щата в общинска администрация да се свива, поради което считам, че ангажиментите в 
тези наместничества ще могат да се изпълняват от кметските наместници. 

Както всички знаете социалните дейности в Общината са много широкообхватни, а 
в Общинска администрация има само един служител, който отговоря за тях и за да бъдат 
систематизирани нещата реших служителите по кметствата да поемат социалните 
дейности и здравеопазване по селата. 

От месец януари 2020 година предвиждаме да бъде изготвена нова структура на 
общинска администрация. 

2. Драгомир Дамянов – Общински съветник: 
Една от най-важните задачи на Кмета на Общината е да подаде в началото на 

мандата структура на Общинса администрация за мандат 2019-2023 г. В настоящата 
докладна записка никъде не пише, че тази структура ще бъде временна и че ще бъде 
изготвена нова за предстоящия мандат. 

Направих си труда да взема една структура, която е приета от Общинския съвет 
през 2010 година при население тогава на Община Две могили 11 600 жители, в момента 
са 9 400 жители. В настоящата структура са заети 139 щатни бройки без в тях да са 
включени училищата и детските градини и в съпоставка с тази от 2010 година, бройките 
са с 23 повече или 15 %. При намаление на населението имаме увеличение на бройките в 
общинската администрация. Мога да ви кажа къде са допълнителните бройки – в 
Общинската администрация това са в социалните дейности 2 човека, в счетоводстовото – 
1, допълнително в деловодстово 1-2 и най-голямото увеличение е работници, които са по 
селата – 18 човека в повече. Доколкото съм запознат в предходния мандат е закрита 
служба „КООРС”, а тук виждаме, че има 4 бройки към нея. Тази служба колко съставени 
акта има, колко глоби за нарушения има …? Смятам, че сега тази структура не трябва да 
бъде приета, защото има нужда от преработка. Има нужда от кардинални промени, защото 
с тази структура годишно се харчат около 500 000 лева допълнително за възнаграждения. 

В докладната записка сте записали 9 души служители по кметства, а те са само 6, а 
може би сте имали предвид и кметски наместничества, но това не е записано и ние не сме 
ориентирани. 

3. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 
Уважаеми г-н Дамянов, мога да Ви гарантирам, че от 2010 година въобще бройката 

на администрацията не е увеличена и тези бройки, които казвате Вие изобщо не отговарят 
на истината. Служба „КООРС” е закрита и бройката, която е записана там показва само, 
че ги има заложени, но те не са заети. Както казах и преди малко предстои да бъде 
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изработена изцяло нова структура на щата, с това приложение ние само показваме къде 
отиват бройките по кметствата. 

Аз си позволих да се поинтересувам и мога да Ви кажа, че именно през 2010 година 
Общината е оставена с едни 600 000 лева дългове, че 2015 година аз започнах първия си 
мандат с проверки от ДАНС, на които издирвахме по стаите документи, които не бяха 
никъде входирани и точно поради тази причина първото, които направих е отдел 
„Деловодство” с единна деловодна система. За разлика от Вас аз не съм бизнесмен, но аз 
съм военен и дълги години съм работил във военната администрация, която по нищо не се 
различава от Общинската и ще Ви ги кажа само като цифри – 3 дирекции по 12 човека 
правят общо 36 човека администрация. 

3. Мариета Петрова – Секретар на Община Две могили: 
 Искам да се извиня, допуснала съм техническа грешка в приложението към 
докладната записка като не съм премахнала кутийката със служба „КООРС”. Идеята ми е 
била, че това е общинска администрация, която включва структурната организация 
съгласно Закона за администрацията на цялата администрация, директорите на дирекции, 
отдели и специалистите към тях. Приложението към докладната записка е схематично и 
показва само нагледно как е организирана йерархичната подреденост и зависимост между 
отделните звена, като искам да подчертая само, че изнесените встрани дейности не са към 
Общинска администрация, както и цитираното звено „КООРС”. 

 

Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 

353/15.11.2019 г. е явно, моля гласувайте. 
 

След приключване на разискванията по девета точка от дневния ред, 
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 2 и ал. 2 във връзка с 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 § 2, ал. 1 
от Заключителните разпоредби на Закона за изменение на Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, във връзка с § 153 от ПЗР на Закона за 
изменение и допълнение на Изборния кодекс и Докладна записка с вх. № 353 от 
15.11.2019 г. след проведено явно гласуване със 7 (седем) гласа „За”, 2 (два) гласа 
„Против” и 3 (три) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 13 

 

1. ИЗМЕНЯ И ДОПЪЛВА Решение № 426, взето на заседание на Общински съвет 
Две могили по Протокол № 21 от 22.12.2016 г., относно приемане структурата и 
числеността на общинска администрация Две могили и дейностите към нея, изм. с 
решение № 556 по Протокол №27 от 23.06.2017 г., изм. с Решение № 679 по Протокол № 
33 от 22.12.2017 г., изм. с Решение № 879 по Протокол № 44 от 30.11.2018 г., считано от 
28.10.2019 г., както следва: 

1.1. ОДОБРЯВА броя на кметовете на кметства и кметските наместници по точка 
1.3. и точка 1.4., както следва: 

„1.3. Кметове на кметства        6 броя.” 
„1.4. Кметски наместници        5 броя.” 
1.2. ОДОБРЯВА следните промени в общинска администрация: 
1.2.1. Изменя т. 1.11. Дирекция „Регионално развитие”    14 щ. 

бр. 
1.2.2. Изменя т. 1.11.3. Експерт и специалист „Социални дейности и 

здравеопазване”          3 щ. бр. 
1.2.3. Изменя т. 1.13. Специалисти кметства     9 щ. бр. 
2. Възлага на кмета на общината да организира изпълнението на решението и да 

утвърди длъжностно разписание. 
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Десета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 354/15.11.2019 г., относно: 

Вземане на решение за дялово участие по проект „Красива България” към Министерство 
на труда и социалната политика. 

По нея докладва:  
1. Христина Ефтимова – Общински съветник: 

Представена ни е докладна записка, с която трябва да вземем решение за 
кандидатстване с проект „Основен ремонт на сграда „Здравен дом“ и промяна на 
предназначението на 2-ри етаж в кметство с. Батишница“ по проект „Красива България“ 
към Министерство на труда и социалната политика за кампания 2020 г., находяща се в с. 
Батишница, ул. „Христо Ботев“ № 2, УПИ VIII-237, кв. 21. Общата стойност на проекта е 
165 929,00 лв. С настоящият проект се предвижда изпълнението на следните строително-
ремонтни работи: Основен ремонт на първи етаж на здравен дом; Преустройство на 
помещенията на втори етаж в канцеларии за нуждите на кметство Батишница; Всички 
помещения ще бъдат напълно санирани, това включва подове, тавани, стени, дограма, 
врати и подмяна на съществуващите Ел осветителни тела с нови енергоспестяващи; 
Изграждане на външна топлоизолация – EPS, мазилка по цялата фасада на сградата. 
Финансовата рамка на всяко проектно предложение по мярка М01 „Подобряване на 
обществената среда в населените места” е от 60 000 до 400 000 лв. с ДДС, като 
финансирането от ПКБ е най-много 120 000 лв. с ДДС, а съфинансирането от страна на 
кандидата трябва да е най-малко 50 % от общия бюджет на проектното предложение.  

Дяловото участие на Община Две могили по проекта е 109 546,00 лв. или 66,02 % 
от общата стойност на проектното предложение. 

Разисквания по десета точка нямаше. 
 

Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 

354/15.11.2019 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 
 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 29.11.2019 година  
 

Относно: Вземане на решение за дялово участие по проект „Красива България” 

към Министерство на труда и социалната политика. 

№ ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ Г Л А С У В А Л 
„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ” 
1. Ахмед Недрет Ахмед    
2. Бисер Йорданов Йончев  +  
3. Галя Миткова Додева +   
4. Драгомир Дамянов Драганов   + 
5. Ивайло Димитров Иванов +   
6. Ивайло Пенев Иванов    + 
7. Мехмед Руждиев Мехмедов  +   
8. Мехмед Селманов Чолаков +   
9. Румен Манолов Марков   + 
10. Соня Петрова Неделчева – Нечева    + 
11. Христина Димитрова Ефтимова +   
12. Юлиана Кънчева Тодорова +   
13. Юсеин Ахмедов Юсеинов +   
 Общо: 7 1 4 

 

По десета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал.1, 
т.6 и т. 8 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и 
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местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 1 и 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. № 354 от 15.11.2019 г. след 
проведено поименно гласуване със 7 (седем) гласа „За”, 1 (един) глас „Против” и 4 
(четири) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 14 

 

1. Дава съгласие за отпускане на сумата 109 546.00 лева (сто и девет хиляди 
петстотин четиридесет и шест лева) или 66.02 % от общата стойност 165 929.00 лева на 
проект „Основен ремонт на сграда „Здравен дом“ и промяна на предназначението на 2-ри 
етаж в кметство с. Батишница“, находяща се в с. Батишница, ул. „Христо Ботев“ № 2, 
УПИ VIII-237, кв. 21 по проект „Красива България“ към МТСП за кампания 2020 г. 

2. Средствата да бъдат предвидени в Бюджета на Община Две могили за 2020 г. 
 3. Упълномощава кмета на общината да предприеме необходимите действия за 
изпълнение решението и да осъществи контрол върху разходването на средствата. 

 

Единадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 356/19.11.2019 г., относно: 

Промени по бюджета на Община Две могили към 01.12.2019 г. и актуализация на плана 
за капиталовите разходи за 2019 година. 

По нея докладва:  
1. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 

Предложени са ни някои промени по бюджета на Община Две могили в разходната 
част и в инвестиционната програма.  

В края на бюджетната 2019 година се налага да се актуализира инвестиционната 
програма на общината, тъй като някои от обектите са приключени и има неусвоени 
средства,  които могат да се насочат към други обекти. Промените са следните:  

- Намалява се стойността на обект „Основен ремонт на кметство Баниска” с 3 лв. с 
източник преходен остатък от 2018 г. 

- От програма „Красива България” бяха възстановени 946 лв., предоставени като 
съфинансиране от страна на общината с източник целева субсидия. 

- Намалява се стойността на обект „Изграждане на препятствия за ограничаване 
скоростта на МПС в с. Бъзовец” с 1050 лв. с източник целева субсидия. 

- Намалява се стойността на обект „Ремонт ул.”Христо Ботев” Две могили” с 224 
лв. с източник преходен остатък от 2018 г. 

- Намалява се стойността на обект „Изграждане на спортен комплекс в ПИ с 
идентификатор 20184.1.2878” с 403 лв. с източник целева субсидия. 

Освободените средства в размер на 2626 лв. от субсидията за капиталови разходи и 
преходен остатък от 2018 г. ще бъдат използвани за следните обекти: 

- Нов обект „Обновление, модернизация и реконструкция на сграда читалище 
"Н.Й. Вапцаров - 1914" село Баниска, община Две могили, обл. Русе” частично за 
проектиране в размер на 1392 лв. през 2019 г. с източник целева субсидия. В следващата 
година ще продължи изпълнението на обекта, за който е одобрено финансиране по ПМС 
284/15.11.2019 г.  

- Допълнение към обект „Ремонт и укрепване на крила на пътен мост по път RSE 
2081 при с. Помен, Община Две могили в размер на 1234 лв. , от които 1007 лв.от целева 
субсидия и 227 лв. от преходен остатък. 

- Промяна в източника на финансиране за 2019 г. на Обект „Закриване и 
рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци в ПИ 20184.60.381, гр. 
Две могили, Община Две могили” Имаме сключен договор с ПУДООС за рекултивация на 
закритото сметище в Две могили. Съпътсващите разходи през 2019 г. в размер на 75084 
лв. беше планирано да са за сметка на натрупаните отчисления по чл. 60 от Закона за 
управление на отпадъците. Съгласно Наредба 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина на 
изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при 
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депониране на отпадъци, през 2019 г. можем да поискаме 20% от натрупаните средства 
или 15538 лв. В приходната част на бюджета по параграф 93-36 също се намаляват 
планираните средства до 15538 лв. или намаляваме с 59546 лв., които ще бъдат отразени в 
Бюджет 2020. 

Във връзка с горепосочения обект към настоящия момент е необходимо да се 
промени източника на финансиране и на извършени разходи в размер на 11745 лв. от 
собствени средства, които ще са за сметка на намаление на предоставен трансфер за 
отчисления по чл.60 и чл.64 от ЗУО по параграф 61-02.  

Разисквания по единадесета точка нямаше. 
 

Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 

356/19.11.2019 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 
 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 29.11.2019 година  
 

Относно: Промени по бюджета на Община Две могили към 01.12.2019 г. и 

актуализация на плана за капиталовите разходи за 2019 година. 

№ ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ Г Л А С У В А Л 
„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ” 
1. Ахмед Недрет Ахмед    
2. Бисер Йорданов Йончев +   
3. Галя Миткова Додева +   
4. Драгомир Дамянов Драганов +   
5. Ивайло Димитров Иванов +   
6. Ивайло Пенев Иванов  +   
7. Мехмед Руждиев Мехмедов  +   
8. Мехмед Селманов Чолаков +   
9. Румен Манолов Марков +   
10. Соня Петрова Неделчева – Нечева  +   
11. Христина Димитрова Ефтимова +   
12. Юлиана Кънчева Тодорова +   
13. Юсеин Ахмедов Юсеинов +   
 Общо: 12   

 

По единадесета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, 
ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 1 от Правилник № 1 за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация, чл. 124, ал. 2 от Закона за публичните финанси, чл. 39, 
ал. 1 от Наредба № 6 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за 
местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и 
отчитане на бюджета на Община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. 
№ 356 от 19.11.2019 г. след проведено поименно гласуване с 12 (дванадесет) гласа 
„За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 15 

 

1. Променя бюджета на община Две могили към 01.12.2019 г. в разходната част по 
мероприятия и параграфи, съгласно Приложение 1. 

2. Приема актуализирания план за капиталовите разходи, финансирани с целева 
субсидия от Републиканския бюджет и от собствени средства на община Две могили за 
2019 г., съгласно Приложение 2. 
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3. Общинският съвет упълномощава Кмета на Община Две могили да предприеме 
необходимите действия за актуализиране плана на капиталовите разходи към 01.12.2019 г.  

 

Дванадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Юлиана Тодорова с вх. № 357/19.11.2019 г., относно: 

Определяне на представител от Община Две могили в Националната Асоциация на 
Председателите на Общински съвети в Република България (НАПОС). 

По нея докладва:  
1. Юсеин Юсеинов – Общински съветник: 

През 2004 е създадена Националната Асоциация на Председателите на Общински 
съвети в Република България (НАПОС), която е утвърдена като уважаем партньор на 
много правителствени и неправителствени институции. 
 В предходните си мандати до настоящия момент Община Две могили е членувала в 
Асоциацията, поради което предвид настъпилите промени ни се предлага да приемем 
решение за продължение на нашето членство с представетил г-жа Юлиана Тодорова – 
Председател на Общинския съвет. 

Разисквания по дванадесета точка нямаше. 
 

Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Юлиана Тодорова с вх. № 

357/19.11.2019 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 
 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 29.11.2019 година  
 

Относно: Определяне на представител от Община Две могили в Националната 

Асоциация на Председателите на Общински съвети в Република България (НАПОС). 

№ ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ Г Л А С У В А Л 
„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ” 
1. Ахмед Недрет Ахмед    
2. Бисер Йорданов Йончев +   
3. Галя Миткова Додева +   
4. Драгомир Дамянов Драганов +   
5. Ивайло Димитров Иванов +   
6. Ивайло Пенев Иванов  +   
7. Мехмед Руждиев Мехмедов  +   
8. Мехмед Селманов Чолаков +   
9. Румен Манолов Марков +   
10. Соня Петрова Неделчева – Нечева  +   
11. Христина Димитрова Ефтимова +   
12. Юлиана Кънчева Тодорова +   
13. Юсеин Ахмедов Юсеинов +   
 Общо: 12   

 

По дванадесета 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 и Докладна записка с вх. № 357 от 19.11.2019 г. след 
проведено поименно гласуване с 12 (дванадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” 
и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 16 
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1. Определя Юлиана Кънчева Тодорова – Председател на Общински съвет Две 
могили за представител от Община Две могили в Националната Асоциация на 
Председателите на Общински съвети в Република България (НАПОС). 
 2. Задължава Председателя на Общински съвет Две могили да уведоми НСОРБ за 
взетото решение. 

 

 Тринадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 358/19.11.2019 г., относно: 

Предоставяне безвъзмездно за управление на движима вещ – товарен автомобил Форд 
Ф150 на РСПБЗН – Русе. 

По нея докладва:  
1. Юсеин Юсеинов – Общински съветник: 

С договор за дарение Община Две могили е приела с благодарност, като дарение от 
„Декор-А” ЕООД – гр. Русе товарен автомобил „Форд Ф 150”, с рег. № Р4954РН. 
Съгласно чл. 2 от договора за дарение, волята на дарителя е автомобилът да се използва за 
нуждите на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – Русе.  

Становището ни е предложеният ни проект на решение да бъде приет, като в т. 1 от 
него се запише „Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – 
Русе.” 

Разисквания по тринадесета точка нямаше. 
 

Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 

358/19.11.2019 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 
 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 29.11.2019 година  
 

Относно: Предоставяне безвъзмездно за управление на движима вещ – товарен 

автомобил Форд Ф150 на РСПБЗН – Русе. 

№ ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ Г Л А С У В А Л 
„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ” 
1. Ахмед Недрет Ахмед    
2. Бисер Йорданов Йончев   + 
3. Галя Миткова Додева +   
4. Драгомир Дамянов Драганов   + 
5. Ивайло Димитров Иванов +   
6. Ивайло Пенев Иванов  +   
7. Мехмед Руждиев Мехмедов  +   
8. Мехмед Селманов Чолаков +   
9. Румен Манолов Марков   + 
10. Соня Петрова Неделчева – Нечева    + 
11. Христина Димитрова Ефтимова +   
12. Юлиана Кънчева Тодорова +   
13. Юсеин Ахмедов Юсеинов +   
 Общо: 8 0 4 

 

По тринадесета точка от дневния ред, Общинският съвет, на основание чл. 21, 
ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 12, ал. 3 от Закона за общинската собственост и чл. 33 
от Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - 
общинска собственост в Община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. 
№ 358 от 19.11.2019 г. след проведено поименно гласуване с 8 (осем) гласа „За”, 0 
(нула) глас „Против” и 4 (четири) гласа „Въздържал се”, прие 
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РЕШЕНИЕ 
№ 17 

 

1. Предоставя на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на 
населението” – Русе безвъзмездно за управление товарен автомобил марка „Форд Ф 150”, 
с рег. № Р 4954 РН, рама 1FTRX14W56FA33170 за срок от 2 години. 

2. Възлага на Кмета на Община Две могили да сключи договор за безвъзмездно 
управление. 

3. В тридневен срок от сключване на договора, Кмета на Община Две могили да 
представи копие от същия в Общински съвет, съгласно чл. 44, ал. 1, т. 18 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация. 

 

 Четиринадесета точка от дневния ред: 
Изказвания, питания, становища и предложения от граждани. 
1. Драгомир Дамянов Драганов – Общински съветник: 
Аз имам два въпроса към Кмета на Общината. 
1. Всяка събота, г-н Кмете на територията на Общината се провежда „Общински 

пазар” на селскостопански стоки и всякакви други дребни животни. Организацията по 
провеждането на този пазар е много лоша. Голяма част от производителите на 
селскостопански продукти не влизат в оградения пазар, а слагат своите превозни средства, 
като камиони, ремаркета и т.н. извън територията на заградения пазар, а по самата улица, 
както и около самия пазар. Питал съм производителите защо не влизат вътре в самия 
пазар, отговарят ми, че са високи таксите в пазара, а на улицата не им се събират такси и 
затова. Хората идват с колите си, отварят си багажника и продават селскостопанска 
продукция. След като приключи пазарния ден по улиците има най-различни отпадъци – от 
зеле, от пипер, от кокошки, всякакви нечистотии, които се почистват от служителите по 
чистотата. Защо не се направи организация да има отговорник, който да задължи 
служителите да следят за провеждането на пазарния ден. Затова е направен този пазар, за 
да може производителите да влизат вътре с колите си и да се продават там стоката – има 
тараби, има навеси, има всичко. Това е работа на Общинска администрация и лично на 
Кмета – определете едно лице, назначете го там и да събира таксите от пазара. Трудно ще 
си намерите приходи, когато хората спорат навън на улицата, не плащат никакви такси, 
примерно 2 – 3 т. зеле по 0.60 лева са по 1 200 – 1 300 лева вземат на едно превозно 
средство, а не могат да си платят таксата в размер на 15-20 лева. Как да стане тази работа, 
г-н Кмете – кое е лицето, което трябва да отговаря за това и не си върши работата и затова 
не влизат приходи в общинската хазна? По този начин се замърсяват уличните платна и 
хората трудно могат да стигнат до този пазар, да си предложат стоките на тарабите да си 
продата продуктите и въпросът да е решен. За какво е направен този пазар, след като не се 
ползва? Ами да го махнем този пазар тогава и да определим друго място и който, където 
иска да си слага продукцията…Според мен всичко е въпрос на организация. 

2. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 
От доста дълго време говорим за пазара – от страна на Общината и лично аз като 

Кмет на тази Община подписвам в началото на всеки месец График със служителите, 
които са длъжни да събират таксите. Тези същите служители Общината им заплаща 
допълнителен труд. Въпросът, който Вие повдигате означава, че на тези служители трябва 
да им се сложи още един, който да ги контролира. Вие много хубаво казахте „… лично 
Кмета…”, но ако не живеехме в демократично общество това би било много лесно, но в 
тези времена, в които живеем, това което се изисква е направено – като Общински 
съветник Вие можете да получите тази информация да видите поименно кои хора по 
часове и по седмици съберат таксите в съботния ден, на които им се заплаща затова. 

Заедно със заместника ми г-н Великов ще разговарям със служетиля, който 
отговаря за пазара, да видим защо се получава това, което Вие казахте. Аз лично съм го 
виждал също, дори и животни се продават на такъв вид пазари, което пък е абсолютно 
забранено, но явно там пък някой друг не си изпълнява задълженията, да не казвам кой е. 
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От там се получава, че различни институции, които трябва да отговарят, като 
полиция, която трябва да си влезе в ролята и служителите да санкционират тези граждани, 
които са разтоварили продукцията си на пътното платно и създават предпоставки за ПТП. 
Следващите са хората, които отговарят за продажбата на животни на открито трябва да си 
влязат в роля, а не Общината. Това, за което отговаря Общината тя си го изпълнява – 
събират се таксите, поддръжката на пазара се осъществява от страна на Общината, 
тоалетната се отваря, но от там нататък аз се обръщам и към другите институции, които са 
на територията на Общината, като Агенцията по храните, Районна служба „Полиция”, да 
си влязат в ролята и тези, които нарушават законите да бъдат санкционирани. 

3. Драгомир Дамянов Драганов – Общински съветник: 
Бях си подписал молбата да се отказвам като Общински съветник, но при мен 

дойдоха група граждани и по време на предизборните срещи ме занимаваха с един въпрос, 
казаха че нямат смелост те да го зададат. 

Аз си направих труда да проуча този въпрос и той е във връзка с гробищния парк 
до двете могили. Изкарахме една скица, през м. септември, говорил съм с Юсеин и с 
Мехмед, по тяхна инициатива, казаха „Кметът ни е разрешил” са разширили гробищния 
парк с около 5 дка. Голяма част от живеещите в този квартал казаха, че гробищата са 
стигнали до техните къщи. Ходих, проверих – не е вярно това нещо.  

Въпросът ми е следния – има ли промяна на предназначението на пасище, мери в 
уреждането на този терен като общински гробища или няма? Ако няма направена промяна 
на предназначението на пасище, мери, това е незаконно заграбване на тариторията от 
пасищата и мерите към гробищата. 

Не 5, ние сме съгласни дори и на 50 дка да бъде направено това нещо, но трябва 
всичко да бъде узаконено, процедурата по това нещо да стартира, МЗХ да направи 
промяна на предназначението на пасище, мерите и тогава може да се загради. 

Има ли такова разрешение за заграждането на допълнително около 5 дка от 
пасище, мера към гробищата. Ето Ви и снимката, мога да Ви покажа къде точно е това 
разширение на гробищния парк или това е самоволно направено, участниците се знаят кои 
са, те дори са тук в момента, Общински съветници са.  

Ако има разрешение няма да има никакви проблеми, всичко е чисто и законно, ето 
защо питам. Но ако няма разрешение – тогава въпросът е много сериозен, как така без 
разрешение, а доколкото имам информация този въпрос изобщо не е гласуван в 
Общинския съвет, защото всичко това минава първо през Общинския съвет, подава се 
през Областната служба по „Земеделие” и това вече се препраща към Министерството на 
земеделието за промяна на предназначението на тази територия от пасище, мери като 
разширение на гробищен парк, така го направихме през 2009 година за християнските 
гробища, но часахме повече от една година.  

Моят въпрос към Вас, г-н Кмете е има ли такова разрешение за промяна на 
предназначението на пасища, мери в разширение на гробищния парк? 

4. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 
Въпросът, който задавате е коректен, запознат съм с проблема. Всичко това се 

случи в периода на предизборната кампания. Лично аз също бях ангажиран с този 
проблем – отидох на място и разговарях с хората, които са го направили това незаконно 
действие. Казвам незаконно, затова, защото, както и Вие казахте, същото го казвам и аз – 
няма как да дам разрешение за нещо, което не е свързано с нито един от законите. Както 
Вие, така и аз знам, че това са мери и тяхното ползване може да се промени само след 
разрешение на МЗХ, дори лично подписано от Министъра. 

Проблемът с гробищния парк в Две могили, а и не само в Две могили, г-жа 
Мариета Петрова, като Секретар на Общината и е поставена тази задача още от 
предходния мандат, за да се търсят начини за разширяване на гробищните паркове. 

Проблемът в Две могили, появиха се група от граждани, които бяха готови с лични 
средства да закупят западната част на мюсюлманските гробища в Две могили, където е 
нива, за да може там да се приспособи като допълнително място, но собствениците на 
земята не са съгласни. Така или иначе единствения вариант за разширяване на гробищния 
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парк е към посоката, в която към момента е изградена тази ограда. Разговарял съм с 
хората, които са я поставили, имам обещание от тяхна страна, че след изборите това ще 
бъде премахнато. Още повече, че през самото заграждение минава високо напрежение, т.е. 
ако утре бъдат погребани там хора и стане нещо недай Боже, тежка техника ще трябва да 
върви по гробовете, което не е нормално. Аз се надявам в най-кратки срокове хората, 
които са взели участие да премахнат оградата и да се въведе във вида, в който трябва да 
бъде. Оттам нататък вече чрез заявка към Общината, към МЗХ ще се разширява. Също 
така е проблем северната част но гората, която опира до самите могили. По Закона за 
археологията отстоянието трябва да е минимум 30 м. от самите могили. Това също е 
проблем и добре, че в момента в тази част все още няма покойници и законово ще се 
търси разширяване южно от гробищния парк.  

5. Драгомир Дамянов Драганов – Общински съветник: 
Значи Вие признахте, че това нещо е незаконно. Аз го свързвам политически. По 

време на изборния процес, да заградим една територия от 5 дка, за да може да получим 
гласовете на определена структура да кажем от турския етнос. И сега да премахнем 
ограждението, защото е незаконно. Аз не вярвам Юсеин или другите, които участваха в 
това на своя глава да са го направили това нещо. Решили са го – направили са го. 
Доколкото разговарях с него, каза че има разрешение от Общината, не искам да визирам 
Вас. За тези действия някой трябва да носи отговорност. Това е популизъм – по време на 
изборния процес да заградиш едно място, което е незаконно, за да получиш някои гласове 
от определена секция и да спечелиш изборите. Това е резултат от действията на колегите. 

6. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 
Аз ще дам малко пояснения на г-н Дамянов. Общината няма нищо общо с това. 

Ставаше въпрос за частни имоти – г-н Кмета се опита да обясни и се получи едно 
недоразумение. В следващ етап ще се действа така, както трябва да бъде, ще се внесе 
докладна записка за промяна на предназначението от публична в частна общинска 
собтвеност и т.н., както си му е реда.  

Много Ви моля недейте да злоупотребявате с гробища и предизборни неща. Не Ви 
прави чест. 

7. Бисер Йончев – Общински съветник: 
Бих искал да взема думата, за да поздравя всички избрани Кметове и Общински 

съветници. Искам да поздравя и тези, които нямаха шанса за честна борба и не бяха 
избрани. Ще ги изброя дори – Георги Георгиев от Баниска; Петьо Маринов от Бъзовец; 
Роска Хасанова от Батишница; Реджеб Юсеинов от Батишница, които са хора с 
достойнства, но просто им беше отнето правото за честна борба на изборите.  

Искам да поздравя и победителите – на първо място г-н Мехмед Чолаков, който 
паказа, че винаги е бил стратег, честито; г-жа Светлана Ангелова и фирма „Никс ООД”, 
това са победителите, които са в Община Две могили. Всички други сме участници. Това е 
лично мое мнение, така ги виждам нещата. 

За гробищните паркове ще направя само едно пояснение – г-н Дамянов ясно каза, 
че ние нямаме нищо против дори и 50 дка да се дадат, но всичко да бъде по надлежния 
ред. Всичко това се е случило по време на изборите и няма никаква реакция, което също е 
показателно. 

8. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 
Благодаря за пожеланието г-н Йончев, но така или иначе изборите не ги 

спечелихме ние, хората които спечелиха са си управляващи и ние сме декларирали на 
първата тържествена сесия и аз мисля, че с политическите воаяжи трябва да спрем до тук 
и да започнем да работим. Специално за гробищните паркове няма нищо политическо и 
ДПС няма нищо общо, това е религиозен въпрос и хора, които по собствена инициатива и 
хора, които си мислеха, че се заменят частни имоти срещу общинско имущество, казах ви, 
това е едно недоразумение и се надяваме в следващите сесии всичко това да бъде 
изчистено, така че нека да не се заиграваме с това нещо. 

9. Румен Марков – Общински съветник: 
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Много мислих дали да взема отношение по изказването на г-н Чолаков, все пак ме 
провокира да разкажа за една случка, която ми се случи на първото тържествено заседание 
на Общинския съвет. След приключване на предходното заседание на Общинския съвет 
бяхме поканени в стаята на Общинския съвет, качвам се и влизам първи и г-жа Светлана 
Ангелова с групата съветници от ПП „ГЕРБ” ме помолиха да напусна стаята на 
Общинския съвет. Така, че г-н Чолаков, наистина трябва да работим, но това ли е 
начинът? Аз не се смятам „втора ръка” човек и да чакам на опашката и затова след това не 
присъствах и на следващите събития. 

10. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 
Понеже ми се спомена името, бих искал да взема отношение. Абсолютно приемам 

забележката на г-н Марков, същата забележка лично аз още тогава направих и на г-жа 
Тодорова, на г-жа Ефтимова и на г-н Борисов. Стаята на Общинския съвет не може да се 
използва само от определена група съветници. Аз също толкова бях обиден, колкото и 
Вие. 

11. Ивайло Димитров – Общински съветник: 
Аз искам да поясня, че г-жа Ангелова не е помолила г-н Марков да напусне стаята 

като цяло, а просто искаше да ни каже две изречения. 
12. Кирил Петков Минчев – Пенсионер от град Две могили: 
Искам да поздравя новоизбрания Общински съвет, желая им успешен и 

ползотворен мандат. 
Аз имам две въпроса към г-н Борисов: 
1. С моята съпруга бяхме на посещение при личния си лекар в сградата на 

поликлиниката в град Две могили и ми направи впечатление, че чакалнята за пациенти 
пред кабинета на д-р Брайков е много усойна – вратата е развалена. Ако може, г-н Борисов 
да възложите задача на Вашите служители да проверят и да се вземат някакви мерки. 

2. Другият ми въпрос е за пропадането на паважа на центъра пред сградата на 
банка ОББ. Там също, моля да проверите и ако може да се отстрани, за да не се събира 
толкова много вода. 

Благодаря Ви за вниманието. 
13. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 
На първия въпрос за поликлиниката ще кажа следното – всички знаете, че там беше 

направен ремонт за над 500 000 лева в мандат 2011-2015 г., но тагава всичко е махнато, 
няма нито котли, нито парно и от там аз пък задавам въпроса като гражданин – защо не е 
направено. В началото на предходния мандат тази сграда се напълни с 20 см вода и се 
оказа, че никой не носи отговорност за тази сграда. Към настоящия момент съм разкрил 
длъжност към ЦОП има домакин, който отговаря за цялата сграда и когато има нещо 
счупено той е отговорника, не е кмета, защото ако кметът тръгне да оправя вратите в 
поликлиниката, да оправя дупките по улицата, да се разправя по селата с 
междукомшийски проблеми и ред други неща, то тогава в тази Община нищо няма да 
стане, защото Кметът на Общината не е селския кмет, но все още в Две могили хората си 
мислят, че Кметът на Общината е селския кмет и може да направи всичко.  

По въпроса за гробищата когато ме попитаха, това е нарушение на закона и ако аз 
съм цар и вие сте моите поданици аз ще ви разреша и поляни и ниви, защото това ще е мое 
решение като цар, но аз съм Кмет и съм длъжен като такъв да се съобразявам със законите 
на страната. Аз нямам право да нарушавам законите най-малкото и да давам разрешение 
пък от други да ги нарушават. 

По повод на съвета на г-н Йончев вече втора сесия и аз си мълча – има една много 
хубава българска поговорка, г-н Йончев – „Крадецът вика дръжте крадеца”. Вие можете 
да ми говорите така, когато първо видите себе си, когато видите какво сте постигнали във 
Вашия живот, когато сте личен пример за една голяма част от населението на община Две 
могили. На второ място – ако е имало нещо незаконно по време на тези избори, има 
съмнения и т.н., за това си има съд, както в село Кацелово се предизвика проверка, по 
същия начин Вие можете да предизвикате проверка, но Вие не сте човекът, който открито 
пред камери може да казва, че е имало „предрешени игри”. Това най-малкото изисква 
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първите седем години при Вас. В тази държава си има закони и не може публично Вие да 
обиждате партии, че едва ли не тези избори са спечелени по нечестен начин, това може да 
го каже само съдът, не Вие. Но понеже Вие така си мислите, както и за кметство, така и за 
общинските избори, това можете – това правите, аз ви разбирам, може би това е нормално 
за Вас. Все пак ме предизвикахте и аз Ви го казвам. Връщам се на първата приказка – 
Крадецът вика дружте крадеца”, а оттам нататък Вие си правете изводите.  

14. Бисер Йончев – Общински съветник: 
Аз мисля, че никога не съм споменавал партия, не съм споменал кражби, не съм 

споменал нищо. Говорех по мои наблюдения, не съм обвинявал никого и не съм правил 
квалификации за някого, никога не съм си позволявал и не го правя. 

Първите си седем години ги дължа на майка ми и на баща ми, който е покойник и 
мисля, че много добре познавате моята майка. Няма да правя експерименти това, което 
казахте на мен да го кажете на нея, защото тя се е грижила за мен. Ще кажа само, че и аз 
бях на път да си подам оставката като общински съветник, но размислих и видях, че все 
още нищо не е загубено и щом трябва ще се доказваме кой какъв е, но мисля че това може 
да се случи и с по-нормален тон. Аз също като Вас съм бил военен, само че редник и за 
1.50 лева, а не за 8 000 лева, но също съм пазил границите на България в България, не съм 
ходил да оправям света. Там са влагани стотици хиляди лева, в мен е влагано 1.50 лева на 
месец и никога не съм претендирал. Аз също съм давал клетви и също мога да си 
отстоявам позициите. 
   

Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, поради изчерпване на дневния ред, закривам второто заседание на VIІI – 

мия Общински съвет в Община Две могили.  
 

Забележка: Списъците с резултатите от проведеното поименно гласуване по точки 
1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 11; 12 и 13 от дневния ред са неразделна част от настоящия протокол 
и по силата на чл. 81, ал. 1 от Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския 
съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация са 
приложени към него. 

 

Протоколът е изготвен на 02.12.2019 г. и отпечатан в 3 екз. 
Екз. № 1 – за Общински съвет. 
Екз. № 2 – за Кмет на Община.  
Екз. № 3 – за Областен управител. 
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