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О БЩИН А ДВЕ МО ГИ ЛИО 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 
 

№ 10 
 

Днес, 31 юли 2020 година, в 9.00 часа, в конферентната зала на Община Две 
могили, започна десетото 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 13 (тринадесет). 
 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 Общината; г-н Георги Великов – зам.-
кмет на Община Две могили; г-жа Мариета Петрова – Секретар на Община Две могили;   
г-н Росен Стойков – Началник на Районна служба пожарна безопасност и защита на 
населението град Две могили; служители от общинска администрация; кметове на 
кметсва. 

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

предварително. 
Преди да Ви дам думата по него, искам да Ви съобщя, че след насрочване на 

настоящото заседание в деловодството на Общинския съвет постъпи една докладна 
записка, която с оглед характера си предлагам да бъде включена като извънредна точка 
днес, а именно: Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 232/28.07.2020 г., относно: 
Актуализация на плана за капиталовите разходи за 2020 година. 

Предлагам тя да стане т. 26, а т. 26 да стане съответно т. 27 от проекта ни за дневен 
ред. 

Имате ли Вие други предложения за изменение или допълнение на дневния ред? 
Мехмед Чолаков – Общински съветник: 
Уважаема госпожо Председател, групата на общинските съветници от ПП ДПС 

правим предложение докладната записка под т. 10 от предложения ни проект за дневен 
ред да бъде оттеглена. Мотивите ни за това са, че в условията на пандемия когато има 
ограничение за провеждане на мероприятия над определен брой хора, няма как да се 
проведе общо събрание на действащия МИГ в момента, нито пък има някаква възможност 
за учредяването на друг МИГ. Поради тази причина, мислим че е редно докладната 
записка да бъде внесена на следващото заседание на Общинския съвет. 

Божидар Борисов – Кмет на Общината: 
Уважаеми г-н Чолаков, ще приема предложението Ви, но както казах и на 

предходното заседание на Общинския съвет – аз няма да се откажа от тази докладна 
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записка и ще продължа да настоявам и занапред, тъй като съм убеден, че МИГ-а, във вида, 
в който е към настоящия момент няма как да функционира. 

 

Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет:  
В такъв случай, колеги, предлагам докладната записка под т. 10 от дневния ни ред 

да отпадне, като на нейно място бъде включена за разглеждане Докладна записка от 
Божидар Борисов с вх. № 232/28.07.2020 г., относно: Актуализация на плана за 
капиталовите разходи за 2020 година. 

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 13 (тринадесет) 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. № 174/09.06.2020 г., относно: 
Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за поддържане и 
осигуряване на обществения ред, опазване собствеността и чистотата на територията на 
Община Двемогили. 

Докладва: Галя Додева – член на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, общинска собственост, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

2. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 202/02.07.2020 г., относно: 
Одобряване на разходите за командировки в страната на кмета на общината и 
Председателя на Общински съвет Две могили за периода от 01.01.2020 г. до 30.06.2020 г. 

Докладва: Ахмед Недрет – член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

3. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 195/18.06.2020 г., относно: 
Приемане на годишния отчет за изпълнението на бюджета, сметките за средства от 
Европейския съюз, сметки за чужди средства и състоянието на общинския дълг на 
Община Две могили за 2019 г.  

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

финанси”. 

4. Докладна записка от Светлозар Донев с вх. № 207/13.07.2020 г., относно: 
Информация за резултатите от дейността на ПГСС „К. А. Тимирязев” град Две могили, 
област Русе през учебната 2019/2020 година. 

Докладва: Румен Марков – член на Комисията по „Образование, култура, 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма, здравеопазване и социална 

политика”. 

5. Докладна записка от Елка Цанева с вх. № 209/13.07.2020 г., относно: 
Информация за резултатите от дейността на СУ „Св. Св. Кирил и Методий” град Две 
могили, област Русе през учебната 2019/2020 година. 

Докладва: Мехмед Мехмедов – секретар на Комисията по „Образование, 

култура, вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма, здравеопазване и 

социална политика”. 



 3

6. Докладна записка от Венета Димитрова с вх. № 210/13.07.2020 г., относно: 
Информация за резултатите от дейността на ОУ „Христо Ботев” село Баниска, област Русе 
през учебната 2019/2020 година. 

Докладва: Галя Додева – член на Комисията по „Образование, култура, 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма, здравеопазване и социална 

политика”. 

7. Докладна записка от Ралица Иванова с вх. № 211/13.07.2020 г., относно: 
Информация за резултатите от дейността на ЦПЛРИСКИОНИС „Д-р Пангелов” град Две 
могили, област Русе през учебната 2019/2020 година. 

Докладва: Мехмед Мехмедов – секретар на Комисията по „Образование, 

култура, вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма, здравеопазване и 

социална политика”. 

8. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 213/15.07.2020 г., относно: 
Отдаване под наем на част от имот - частна общинска собственост по Акт за общинска 
собственост № 4071/09.03.2020 г. в гр. Две могили, ул. „Цар Симеон” № 26, община Две 
могили. 

Докладва: Ахмед Недрет – секретар на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление и 

нормативна уредба”. 

9. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 216/16.07.2020 г., относно: 
Изменение на Приложение № 2 към Решение № 93, взето на заседание на Общински съвет 
– Две могили с Протокол № 5/28.02.2020 г. 

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

финанси”. 

10. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 232/28.07.2020 г., относно: 
Актуализация на плана за капиталовите разходи за 2020 година. 

Докладва: Соня Неделчева – Нечева – секретар на Комисията по „Бюджет и 

финанси”. 

11. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 222/20.07.2020 г., относно: 
Отчет за изпълнение на  решенията на Общински съвет - Две могили от общинската 
администрация за първото шестмесечие на 2020 година. 

Докладва: Румен Марков – председател на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление и 

нормативна уредба”. 

12. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 223/20.07.2020 г., относно: 
Разходване на натрупаните средства по чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на 
отпадъците за прилагане на мерки по чл. 63, ал. 4 и ал. 7 от Закона за здравето, свързани с 
изпълнението на изискванията на Закона за управление на отпадъците. 

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

13. Докладна записка от Галя Додева с вх. № 224/20.07.2020 г., относно: 
Определяне на кандидати за съдебни заседатели към Районен съд – Бяла. 

Докладва: Галя Додева – председател на Временната Комисия по „Избора на 

съдебни заседатели”. 

14. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 226/20.07.2020 г., относно: 
Осигуряване на дърва за огрев на Кметствата от община Две могили за отоплителен сезон 
2020-2021 г.  
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Докладва: Соня Неделчева – Нечева – член на Комисията по „Противодействие 

на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество, сигурност, земеделие, 

животновъдство и гори, екология и други дейности”. 

15. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 228/21.07.2020 г., относно: 
Приемане на „Отчет за 2019 година за дейността на отдел „Устройство на територията и 
строителство” в Община Две могили”. 

Докладва: Румен Марков – председател на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление и 

нормативна уредба”. 

16. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 227/20.07.2020 г., относно: 
Продажба на придаваема площ по улична регулация към имот с идентификатор 
20184.1.1241 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Две могили. 

Докладва: Ивайло Пенев – член на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, общинска собственост, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

17. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 215/15.07.2020 г., относно: 
Преместване кабинета на кметския наместник в с. Широково. 

Докладва: Галя Додева – член на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, общинска собственост, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

18. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 208/13.07.2020 г., относно: 
Продажба на поземлен имот с идентификатор № 20184.1.2432 по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на гр. Две могили по Акт за частна общинска собственост № 
4075/07.05.2020 г. 

Докладва: Ивайло Димитров – член на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление и 

нормативна уредба”. 

19. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 205/06.07.2020 г., относно: 
Информация за дейността на Кметския наместник на Кметстко наместничество село 
Каран Върбовка за периода 01.07.2019 г. до 30.06.2020 г. и проблемите, които стоят пред 
него. 

Докладва: Ахмед Недрет – секретар на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление и 

нормативна уредба”. 

20. Докладна записка от Общинските съветници от групата на ПП ГЕРБ с вх. 
№ 197/22.06.2020 г., относно: Изменение на Правилник №1 за организацията и дейността 
на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, приет с Решение №18 по Протокол № 3/20.12.2019 г. на Общински съвет 
– Две могили. 

Докладва: Ивайло Димитров – член на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление и 

нормативна уредба”. 

21. Докладна записка от Общинските съветници от групата на ПП ГЕРБ с вх. 
№ 201/30.06.2020 г., относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на 
Правилник № 5 за организацията и дейността на обществения посредник, действащ на 
територията на община Две могили, област Русе. 

Докладва: Галя Додева – член на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, общинска собственост, местно самоуправление и нормативна уредба”. 
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22. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 218/17.07.2020 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Мелят Руждиева Ахмедова  за раждане на 
първо дете – Саваш Самет Ремзи. 

Докладва: Ивайло Пенев – председател на Комисията по „Образование, 

култура, вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма, здравеопазване и 

социална политика”. 

                    Юсеин Юсеинов – член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

23. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 219/17.07.2020 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Зинеп Асанова Рюстемова за раждане на 
второ дете – Зафер Рюстемов Тасимов. 

Докладва: Юсеин Юсеинов – член на Комисията по „Образование, култура, 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма, здравеопазване и социална 

политика”. 

                    Юсеин Юсеинов – член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

24. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 220/17.07.2020 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Моника Ивайлова Илиева за раждане на 
първо дете – Александър Валериев Недев. 

Докладва: Юсеин Юсеинов – член на Комисията по „Образование, култура, 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма, здравеопазване и социална 

политика”. 

                    Юсеин Юсеинов – член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

25. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 221/17.07.2020 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Драгомира Бисерова Христова за раждане 
на второ дете – Кристея Преславова Ангелова. 

Докладва: Юсеин Юсеинов – член на Комисията по „Образование, култура, 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма, здравеопазване и социална 

политика”. 

                    Юсеин Юсеинов – член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

26. Изказвания, питания, становища и предложения от граждани. 
 
Първа точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 174/09.06.2020 г., относно: 

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за поддържане и 
осигуряване на обществения ред, опазване собствеността и чистотата на територията на 
Община Двемогили. 

По нея докладва:  
1. Галя Додева – член на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, общинска собственост, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

Наредба № 3 за поддържане и осигуряване на обществения ред, опазване на 
собствеността и чистотата на територията на община Две могили, област Русе е приета с 
решение на Общинския съвет още през 2009 година. Тогава тя е отговаряла на 
действащата тогава нормативна уредба, но от тогава досега има множество изменения и 
допълнения на нормативни актове от по-висока степен, което налага привеждане на 
разпоредбите на нашата Наредба № 3 в съответствие с тях.  

Допълнението на разпоредбите на чл. 4 се налага поради направените през 2019 г. 
изменения на Закона за защита от шума в околната среда и вменените на кметовете на 



 6

населени места задължения във връзка с упражняването на контрол относно спазване 
разпоредбите на закона. 

Предлага се отмяна на чл. 4а от Наредбата, защото в Закона за закрила на детето, 
който е нормативен акт от по-висока степен, съществуват същите разпоредби, като 
налагането на административни наказания по реда на закона е възложено на директора на 
Областна дирекция на МВР. 

Предложението за отмяната на изменение на т. 9 от чл. 4 се налага от това, че 
разпространението на наркотици и наркотични вещества е престъпление, съгласно чл. 
354а и следващи от НК и преследването му се осъществява по реда на НПК. 

След като Наредба № 17 за пожарна безопасност и спасяване на населението на 
територията на община Две могили, област Русе беше отменена от Административен съд 
Русе, се налага регулирането на някои пожароопасни дейности на територията на 
общината, които не са ясно регламентирани в нормативни актове от по-висока степен. 
Такива дейности са например паленето на открит огън в частните имоти за изгаряне на 
отпадъци и приготвяне на зимнина на открито, както и паленето на сухи треви и отпадъци 
в обработваеми земи и необработваеми земи. В тази връзка е постъпило предложение от 
главен инспектор Росен Стойков – началник на РСПБЗН относно включването на текстове 
от отменената Наредба № 17 за пожарната безопасност и спасяване на населението на 
територията на община Две могили в Наредба № 3 за поддържане и осигуряване на 
обществения ред, опазване на собствеността и чистотата на територията на община Две 
могили. 

Промяната в чл. 40 е продиктувана от необходимостта от синхронизиране на 
размерите на административните наказания по Наредбата с тези предвидени в Закона за 
защита от шума в околната среда и в други нормативни актове от по-висока степен. 

С приемане на предложените изменения се цели прецизиране на текстовете от 
наредбата, както и привеждането им в съответствие с текстовете на нормативни актове от 
по-висока степен. 

Фактическо основание за приемането на Наредбата е необходимостта от 
синхронизиране на нормативната уредба с нормативните актове от по – висока степен.  

Комисията по „Териториално устройство и строителство, общинска собственост, 
местно самоуправление и нормативна уредба” разгледа на свое заседание предложението 
за изменение на наредбата и правим следните изменения и допълнения: Ще зачета изцяло 
промените, които трябва да гласуваме – тези, които са по докладната записка, заедно с 
тези на втора комисия: 

§ 1. В чл. 4 се правят следните изменения: 
1. Изменя се т. 1 и добива следния вид: „Високото говорене, пеене, свирене, 

музикално озвучаване, машинно рязане на дърва, извършването на шум по време на 
строителството и създаването по какъвто и да е начин на шум на обществени места, в 
непосредствена близост до жилищата на гражданите, в обществения транспорт и други 
места през времето от 23,00 часа до 08,00 часа, а за жилищните зони и от 14.00 часа до 
16,00 часа след обяд.” 

2. Изменя се т. 9 и добива следния вид: „Ползването на наркотични вещества, като 
се задължават органите на МВР да упражняват контрол в полунощните и нощните 
заведения, училищата и другите обществени места” 
 3. Изменя се т. 16 и добива следния вид: „Провеждането на сватбени, семейни и 
други частни събирания на места, общинска собственост в това число тротоари, площади, 
улици, междужилищни пространства, градини, паркове и други территории, както и в 
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открити частни имоти, освен след разрешение от кмета на общината или упълномощено 
от него лице за град Две могили или от кметовете на кметства и кметските наместници за 
останалите населении места. Заявлението се подава в писмен вид най-малко 24 часа преди 
провеждане на събитието. Разрешава се провеждане на събитието извън часовете от 24.00 
часа до 08.00 и от 14,00 до 16,00 часа. Копие от заявлението и разрешението кмета на 
общината изпраща до органите на МВР.” 

§ 2. Отменя се чл. 4а 
§ 3. В чл. 8 се правят следните изменения: 
В т. 3 след думите „….вътрешно-кварталните пространства” се добавя текста 

”….зелени площи и други площи за обществено ползване” 
Създава се нова т. 6 „Палене на открит огън за приготвяне на зимнина на открито 

върху тротоари, зелени площи и други площи за обществено ползване” 
Създава се нова т. 7 „Забранява се палене на открит огън за изгаряне на отпадъци в 

частни домове.” 
§ 4 В чл. 10 се правят следните изменения: 
1. Изменя се т. 2 и добива следния вид: „Паркирането на пътни превозни 

средства и моторни превозни средства върху тротоари, зелени площи, алеи и паркове, 
освен случаите посочени в Закона за движение на пътищата.” 

2. Допълва се т. 3 и добива следния вид: „Домуването на товарни автомобили – 
автобуси, ремаркета и земеделски инвентар върху тротоари, площади, зелени площи и 
други площи за обществено ползване”. 

§ 5. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:  
В ал. 2 текста:  
След думите „….обществена организация…” се добавя текста „…..най-малко 48 

часа преди началото на събитието”. 
В ал. 3 след думите „….Кмета на Община Две могили” се добавя текста „най-малко 

72 часа, а в неотложни случаи два дни преди събитието” 
В ал. 4 думите „органите на полицията” се заличават и се добавят думите „органите 

на МВР” 
§ 6. В чл. 13 се прави следното допълнение:  
Ал. 2, след думите „…движението й” се добавя текста”….целта и времето на 

провеждане” 
§ 7. Създава се нов чл. 33б: 
„Забранява се паленето на сухи треви и отпадъци на територията на обектите в 

урбанизираните, земеделските (ниви, овощни и зеленчукови градини, лоза, ливади и 
други), горските и защитените територии и в нарушените територии за възстановяване 
(пасища, поляни, скатове, дерета, оврази и други)” 

§ 8 В чл. 40 се изменя и добива следния вид: 
Ал. 1 се изменя и добива следния вид: „Нарушителите на тази Наредба се наказват 

съгласно чл. 22, ал. 4 от ЗМСМА, като име се налага глоба в размер, както следва: 
 1. За нарушения на чл. 4, т.1 и т.16 се налага глоба в размер от 250.00 до 500.00 
лева за физическите лица и имуществена санкция за юридическите лица и едноличните 
търговци в размер от 1500.00 до 3000.00 лева. При повторно нарушение на физическите се 
налага глоба в размер от 500.00 до 1000.00 лева, а на юридическите лица и едноличните 
търговци имуществена санкция в размер от 3000.00 до 6000.00 лева” 
 2. За нарушения на чл. 4, т. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 17 се налага 
глоба в размер от 50.00 до 250.00 лева.  
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 3. За нарушения по чл. 5, чл. 8, чл. 10, т. 4, 5, и 6, се налага глоба в размер от 100.00 
до 1700.00 лева 

4. За нарушения по чл. 10, т. 1, 2, 8 и 9, по чл. 21, чл.22, чл. 25 и чл. 26 се налага 
глоба в размер от 100.00 до 1700.00 лева 

5. За нарушения по чл. 30, чл. 32, т.1, 2, 3, се налага глоба в размер от 50.00 до 
250.00 лева 

6. За нарушение по чл. 32, т. 4, 5, 6 и 7 се налага глоба в размер от 100. 00 до 
1500.00 лева 

7. За нарушение по чл. 33а се налага глоба в размер от 100.00 до 1500.00 лева за 
физически лица и имуществена санкция за еднолични търговци и юридически лица в 
размер от 500.00 до 2500.00 лева 

8. За нарушения на чл. 33б се налага глоба в размер от 150.00 до 1000.00 лева, а за 
едноличните търговци и юридическите лица имуществена санкция в размер от 200.00 до 
2000.00 лева 

9. За нарушения по чл. 35 се налага глоба в размер от 50.00 до 500.00 лева 
§ 9 В чл. 41 се правят следните изменения: 
Изменя се ал. 1 и добива следния вид: „Актовете за установяване на 

административни нарушения по тази Наредба се съставят от кметовете на кметства и 
кметските наместници, органите на МВР и други длъжностни лица, определени със 
заповед на Кмета на Община Две могили” 
 § 10 В § 1 от Допълнителните разпоредби се правят следните изменения: 
 1. Създава се нова т. 7 „Домуване на превозни средства” е паркиране на превозно 
средство за продължителен и значителен период от време, включително и през тъмната 
част от денонощието” 
 § 11. Заключителна разпоредба: 

1. Разпоредбите на § 1 - § 11 влизат в сила от 31.07.2020 г. 
В разисквания по първа точка участие взеха: 
1. Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник: 
Ще се поставят ли часови граници, както се обсъждаше на комисия, за да не бъде 

толкова общо написано или ще си остане така? 
2. Галина Милева – главен юрист в Община Две могили: 
Искам да уточня, че думите в нормативните актове се използват в техният 

общоприет смисъл и не считаме, че има нужда да обясняваме какво означават. 
3. Драгомир Драганов – Общински съветник: 
Ние в комисията разглеждахме обстойно тая докладна и аз искам още един път 

вносителя на докладната да прочете параграф 8, чл. 40, за да знаем какво гласуваме, 
защото в нашите докладни са  други числа и там предложихме максималния размер на 
глобите, които ще се налагат, да бъде намален с 50%. Тогава в тоя смисъл го 
предложихме, за да има по-голяма  събираемост. Тази наредба да не бъде реструктивна, а 
да накара хората да да спазват тия правила. С по-високи глоби не се постига този ефект, 
който са замислили. За това искам още веднъж да може да си подчертаем, а не да 
гласуваме нещо, което не сме убедени какво точно… в кой параграф каква е максималната 
стойност на глобите. За това още един път … 

4. Галя Додева – Общински съветник: 
§ 8 В чл. 40 се изменя и добива следния вид: 
Ал. 1 се изменя и добива следния вид: „Нарушителите на тази Наредба се наказват 

съгласно чл. 22, ал. 4 от ЗМСМА, като име се налага глоба в размер, както следва: 
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 1. За нарушения на чл. 4, т.1 и т.16 се налага глоба в размер от 250.00 до 500.00 
лева за физическите лица и имуществена санкция за юридическите лица и едноличните 
търговци в размер от 1500.00 до 3000.00 лева. При повторно нарушение на физическите се 
налага глоба в размер от 500.00 до 1000.00 лева, а на юридическите лица и едноличните 
търговци имуществена санкция в размер от 3000.00 до 6000.00 лева” 
 2. За нарушения на чл. 4, т. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 17 се налага 
глоба в размер от 50.00 до 250.00 лева.  
 3. За нарушения по чл. 5, чл. 8, чл. 10, т. 4, 5, и 6, се налага глоба в размер от 100.00 
до 1700.00 лева 

4. За нарушения по чл. 10, т. 1, 2, 8 и 9, по чл. 21, чл.22, чл. 25 и чл. 26 се налага 
глоба в размер от 100.00 до 1700.00 лева 

5. За нарушения по чл. 30, чл. 32, т.1, 2, 3, се налага глоба в размер от 50.00 до 
250.00 лева 

6. За нарушение по чл. 32, т. 4, 5, 6 и 7 се налага глоба в размер от 100. 00 до 
1500.00 лева 

7. За нарушение по чл. 33а се налага глоба в размер от 100.00 до 1500.00 лева за 
физически лица и имуществена санкция за еднолични търговци и юридически лица в 
размер от 500.00 до 2500.00 лева 

8. За нарушения на чл. 33б се налага глоба в размер от 150.00 до 1000.00 лева, а за 
едноличните търговци и юридическите лица имуществена санкция в размер от 200.00 до 
2000.00 лева 

9. За нарушения по чл. 35 се налага глоба в размер от 50.00 до 500.00 лева. 
5. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 
Аз съм съгласен с направените предложения от комисията. Още един път искам да 

кажа  заго го правим по отношение на домуването, на паркирането на автомобили. В 
предходния мандат случаите, за които не можахме да вземем адекватни мерки, но и за 
много и леки автомобили, които не се използват дълго време, т.е. с регистрационни 
табели, стоят на улиците, от там нататък се събират пръст, кал от дъждовете, и самата 
улица започва да се компроментира. Идеята е не да се заяждаме с гражданите, а да дадем 
възвожност по този начин всеки, който има такъв автомобил, който е излишен, който не го 
ползва, който не го кара, или да го продава, или да го бракува и да се маха, но не да стои  
по улиците на населените места, защото по този начин той от една страна разваля 
улиците, от друга страна създава предпоставки за ПТП и катастрофи. По отношение на 
домуването – както кажа и главният юрисконсулт за тълкователното значение на думите, 
домуването говорим за едрогабаритна техника, много добре всеки един би трябвало да го 
знае, тази едрогабаритна техника, селскостопанска техника се използва за бизнес, но няма 
как тази техника вечерта да се паркира по зелени площи или по улици . След като има 
такава техника, след като се занимава с този вид бизнес, собственикът е длъжен да закупи 
място, да си осигури  отделно място, където да съхранява тази техника, както са го 
направили земеделски производители, кооперации и т.н. Това също се прави от гледна 
точка на безопасността на населението. Има доста случаи  в град Две могили и  по селата , 
където можем да видим разхвърляна такава техника, която наистина създава 
предпоставки.Точно това е целта на промяната на тази наредба и не толкова силово, чрез 
налагането на глоби. Така или иначе и колегите кметове по населените места в общината, 
и аз включително, с разговори и убеждения, ще се опитаме наистина да  разчистим 
населените места от този вид техника. 

6. Юлиана Тодорова – Председател на Общински съвет: 
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Давам думата на господин Росен Стойков – Началник на РСПБЗН град Две могили. 
7. Росен Стойков – Началник на РСПБЗН град Две могили – искам да се изкажа  

с няколко думи.  Колкото и да е съвършена Наредбата по пожарна безопасност в България 
има пропуски. С Наредба №17 се опитахме да ги попълним, но тя беше протестирана и 
отменена. Поради това най-важните неща се опитваме да ги вкараме в Наредба №3, което  
е резонно, защото пожарната безопасност е част от системата за вътрешния ред на едно 
населено място. За последните седем дена  има девет произшествия, като седемте  са по 
причина точно в чл.8, новата точка 8. Много често пожарът се разпространява в горите 
или жилищата на гражданите. За това смятам, че е редно да влязат тези текстове в 
Наредба №3.  

8. Христина Ефтимова – Общински съветник: 
След като Кметът на Общината е съгласен с направените изменения и допълнения 

от втора комисия, предлагам наредбата да бъде гласувана анблок. 
 
Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 

174/09.06.2020 г. е явно. Има направено предложение тя да бъде гласувана анблок, имате 
ли нещо против? – Няма. Който е съгласен с така предложения проект на решение, моля 
да гласува с вдигане на ръка. 

 
След приключване на разискванията по първа точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация и чл. 4, ал. 1 във връзка с чл. 
93 от Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация във връзка с чл. 10, 
ал. 2 от Закона за нормативните актове и Докладна записка с вх. № 174 от 09.06.2020 
г. след проведено явно гласуване с 13 (тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа 
„Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 162 

 
1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за поддържане и 

осигуряване на обществения ред, опазване на собствеността и чистотата на територията на 
Община Две могили, област Русе, както следва: 

§ 1. В чл. 4 се правят следните изменения: 
1. Изменя се т. 1 и добива следния вид: „Високото говорене, пеене, свирене, 

музикално озвучаване, машинно рязане на дърва, извършването на шум по време на 
строителството и създаването по какъвто и да е начин на шум на обществени места, в 
непосредствена близост до жилищата на гражданите, в обществения транспорт и други 
места през времето от 23,00 часа до 08,00 часа, а за жилищните зони и от 14.00 часа до 
16,00 часа след обяд.” 

2. Изменя се т. 9 и добива следния вид: „Ползването на наркотични вещества, като 
се задължават органите на МВР да упражняват контрол в полунощните и нощните 
заведения, училищата и другите обществени места” 
 3. Изменя се т. 16 и добива следния вид: „Провеждането на сватбени, семейни и 
други частни събирания на места, общинска собственост в това число тротоари, площади, 
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улици, междужилищни пространства, градини, паркове и други территории, както и в 
открити частни имоти, освен след разрешение от кмета на общината или упълномощено 
от него лице за град Две могили или от кметовете на кметства и кметските наместници за 
останалите населении места. Заявлението се подава в писмен вид най-малко 24 часа преди 
провеждане на събитието. Разрешава се провеждане на събитието извън часовете от 24.00 
часа до 08.00 и от 14,00 до 16,00 часа. Копие от заявлението и разрешението кмета на 
общината изпраща до органите на МВР.” 

§ 2. Отменя се чл. 4а 
§ 3. В чл. 8 се правят следните изменения: 
В т. 3 след думите „….вътрешно-кварталните пространства” се добавя текста 

”….зелени площи и други площи за обществено ползване” 
Създава се нова т. 6 „Палене на открит огън за приготвяне на зимнина на открито 

върху тротоари, зелени площи и други площи за обществено ползване” 
Създава се нова т. 7 „Забранява се палене на открит огън за изгаряне на отпадъци в 

частни домове.” 
§ 4 В чл. 10 се правят следните изменения: 
1. Изменя се т. 2 и добива следния вид: „Паркирането на пътни превозни средства 

и моторни превозни средства върху тротоари, зелени площи, алеи и паркове, 
освен случаите посочени в Закона за движение на пътищата.” 

2. Допълва се т. 3 и добива следния вид: „Домуването на товарни автомобили – 
автобуси, ремаркета и земеделски инвентар върху тротоари, площади, зелени площи и 
други площи за обществено ползване”. 

§ 5. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:  
В ал. 2 текста:  
След думите „….обществена организация…” се добавя текста „…..най-малко 48 

часа преди началото на събитието”. 
В ал. 3 след думите „….Кмета на Община Две могили” се добавя текста „най-малко 

72 часа, а в неотложни случаи два дни преди събитието” 
В ал. 4 думите „органите на полицията” се заличават и се добавят думите „органите 

на МВР” 
§ 6. В чл. 13 се прави следното допълнение:  
Ал. 2, след думите „…движението й” се добавя текста”….целта и времето на 

провеждане” 
§ 7. Създава се нов чл. 33б: 
„Забранява се паленето на сухи треви и отпадъци на територията на обектите в 

урбанизираните, земеделските (ниви, овощни и зеленчукови градини, лоза, ливади и 
други), горските и защитените територии и в нарушените територии за възстановяване 
(пасища, поляни, скатове, дерета, оврази и други)” 

§ 8 В чл. 40 се изменя и добива следния вид: 
Ал. 1 се изменя и добива следния вид: „Нарушителите на тази Наредба се наказват 

съгласно чл. 22, ал. 4 от ЗМСМА, като име се налага глоба в размер, както следва: 
 1. За нарушения на чл. 4, т.1 и т.16 се налага глоба в размер от 250.00 до 500.00 
лева за физическите лица и имуществена санкция за юридическите лица и едноличните 
търговци в размер от 1500.00 до 3000.00 лева. При повторно нарушение на физическите се 
налага глоба в размер от 500.00 до 1000.00 лева, а на юридическите лица и едноличните 
търговци имуществена санкция в размер от 3000.00 до 6000.00 лева” 
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 2. За нарушения на чл. 4, т. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 17 се налага 
глоба в размер от 50.00 до 250.00 лева.  
 3. За нарушения по чл. 5, чл. 8, чл. 10, т. 4, 5, и 6, се налага глоба в размер от 100.00 
до 1700.00 лева 

4. За нарушения по чл. 10, т. 1, 2, 8 и 9, по чл. 21, чл.22, чл. 25 и чл. 26 се налага 
глоба в размер от 100.00 до 1700.00 лева 

5. За нарушения по чл. 30, чл. 32, т.1, 2, 3, се налага глоба в размер от 50.00 до 
250.00 лева 

6. За нарушение по чл. 32, т. 4, 5, 6 и 7 се налага глоба в размер от 100. 00 до 
1500.00 лева 

7. За нарушение по чл. 33а се налага глоба в размер от 100.00 до 1500.00 лева за 
физически лица и имуществена санкция за еднолични търговци и юридически лица в 
размер от 500.00 до 2500.00 лева 

8. За нарушения на чл. 33б се налага глоба в размер от 150.00 до 1000.00 лева, а за 
едноличните търговци и юридическите лица имуществена санкция в размер от 200.00 до 
2000.00 лева 

9. За нарушения по чл. 35 се налага глоба в размер от 50.00 до 500.00 лева 
§ 9 В чл. 41 се правят следните изменения: 
Изменя се ал. 1 и добива следния вид: „Актовете за установяване на 

административни нарушения по тази Наредба се съставят от кметовете на кметства и 
кметските наместници, органите на МВР и други длъжностни лица, определени със 
заповед на Кмета на Община Две могили” 
 § 10 В § 1 от Допълнителните разпоредби се правят следните изменения: 
 1. Създава се нова т. 7 „Домуване на превозни средства” е паркиране на превозно 
средство за продължителен и значителен период от време, включително и през тъмната 
част от денонощието” 
 § 11. Заключителна разпоредба: 

1. Разпоредбите на § 1 - § 11 влизат в сила от 31.07.2020 г. 
 

Втора точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 202/02.07.2020 г., относно: 

Одобряване на разходите за командировки в страната на кмета на общината и 
Председателя на Общински съвет Две могили за периода от 01.01.2020 г. до 30.06.2020 г. 

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

Комисията по „Бюджет и финанси” разгледа на свое заседание докладната записка, 
която касае одобряването на разходите за командировки в страната на Кмета на общината 
и Председателя на Общински съвет Две могили за периода от 01.01.2020 г. до 30.06.2020 
г. За този период разходите, които е направил Кметът на Общината са в размер на 80 лева, 
а Председателят на Общинския съвет – 40 лева. Становището на комисията е 
предложеният ни проект на решение да бъде приет. 

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

202/02.07.2020 г. е явно, моля гласувайте. 
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По втора точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, 
т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната, приета с 
ПМС №72/30.12.1986 г., обнародван в ДВ. бр. 11 от 10.02.1987 г., последно изменение в 
бр. 2 от 07.01.2011 г., чл. 3, ал. 2, т. 24 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. № 202 от 02.07.2020 г. след 
проведено явно гласуване с 13 (тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 
(нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 163 

 
1. Одобрява направените разходи за командировки за периода 01.01.2020 г. до 

30.06.2020 г., както следва: 
1.1. Кмета на Общината Божидар Димитров Борисов – в размер на 80.00 /осемдесет 

лева/, както следва: 
- Платежно нареждане № 175 от 28.02.2019 г.    40.00 лв; 
- Платежно нареждане № 47 от 13.04.2019    40.00 лв. 
1.2. Председателят на Общински съвет за периода 01.01.2020 г. до 30.06.2020 г. в 

размер на 40.00 /четиридесет лева/, както следва: 
- Платежно нареждане № 175 от 28.02.2020 г.    40.00 лв. 
 
Трета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 195/18.06.2020 г., относно: 

Приемане на годишния отчет за изпълнението на бюджета, сметките за средства от 
Европейския съюз, сметки за чужди средства и състоянието на общинския дълг на 
Община Две могили за 2019 г.  

По нея първо думата бе дадена на Божидар Борисов – Кмет на Общината: 
това е важен документ за всяка община. Първо бих искал да изкажа благодарност 

на служителите от администрацията, които се постараха да подготвят този документ. 
Единственото, за което съжалавям е, че този документ беше качен на страницата на 
общината и беше необходимо да бъде поставен на обществено обсъждане. На това 
обществено обсъждане бяхме само хората от администрацията и отделни общински 
съветници. А документът дама рамката на развитието на самата община за период от една 
година, за това  как са планирани средствата, как са усвоявани и какъв е резултатът от 
усвояването на тези средства. Прави впечатление , че с медийното пространство, което 
даде възможност на много хора да използват различни методи, като фейсбук и т.н. , 
коментарите да соста по един или друг въпрос, но точно тук, където се обсъждат тези 
важни работи,  гражданите ги няма. А точно това е хубавото и идеята на демокрацията, че 
дава възможност на всеки един гражданин, без значение от неговата позиция, 
образователен ценз, да заяви желанието и да си каже мнението по тези въпроси. Ако 
наистина поставя важни  въпроси, които трябва да бъдат решавани и проблеми точно през 
тези бюджети се решават тези въпроси. 2019 година мина, отчетът е направен, за първи 
път община Две могили сборният бюджет прескочи  границата от 10 милиона лева, което 
като чуе човек 10 милиона са много пари, но в крайна сметка проблемите, които трябва да 
бъдат решавани на територията на общината, тези средства не достигат, но трябваше да 
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бъдат така използвани, че да има някакъв ефект от цялостното усвояване на тези средства. 
Приходите, които са постъпвали от общински такси са в размер на 660 хил.лв или  88% - 
един доста висок процент на изпълнение, което ми дава възможност да  подчертая, че 
общинската администрация си върши работата. Представени са и таксите, които се 
събират, като такса битови отпадъци и всеки един може да го види в отчета. Когато 
гражданите започнат да казват какво искат да бъде направено – улици, осветление, 
почистване, нови контейнери, всичко това да бъде в срок, да бъде снегопочиствано, да 
бъде окосено, но сумата е 384 000 лв. Тези отчети се правят точно за това, защото на 
много хора не им е ясно как точно стоят въпросите с тези проблеми, които ежедневно се 
поставят от гражданите. За това взех думата по отчета, да разясня на гражданите за това, 
което искат, какво се плаща. 384 000 лв е събираемостта, т.е.100% изпълнение. В тази 
сума влизат заплати на работниците по чистотата. Тук поставям  много важен въпрос – 
всеки критикува качеството на работата на тези работници, но никой не отчита , че тези 
четирима човека, които са на камионите отзад плюс двама шофьори, работейки в едни 
много неприятни условия, в момента са с минимална заплата – 610.00 лв  основна заплата. 
Някои от тях имат и прослужено време, но чистата сума, която вземат тези хора на месец е 
около 450.00 – 500.00 лв. Молбата ми към гражданите е да има едно взаимно уважение и 
всеки един, когато казва, че си плаща данъците, да знае, че събраните средства от данъци  
въобще не достигат за всичко това, което се изисква от общината. В момента има 
създадена с моя заповед работна група, която трябва да определи необходимата сума, 
която би следвало да се събира от общината като данъци, за да може общината да 
откликне на всички тези искания. По предварителни сметки – с увеличаване на броя на 
работниците, с увеличаване на заплатите от началото на следващата бюджетна година, за 
поддръжка на техниката, за закупуване на нова техника, на нови контейнери и кофи, за 
подмяна на уличното осветление, за снегопочистване и косене  - един килограм излиза 
около 0.40 лв. Всеки един от нас генерира дневно около килограм боклук, т.е. всеки може 
да направи изчисление колко е това за година. Казват , че доходите са ниски, но всеки 
един от нас намира пари да плаща на месец за телефон, интернет, кабелна телевизия, а в 
крайна сметка нямат средства за да се плащат боклуците. В отчета – анализ за 
изпълнението на бюджета за 2019 година прави впечатление, че приходните постъплиня 
са винаги над сто процента, при сравнение с минали години което говори добре за 
работата на общинската администрация. Допълнителните средства по постъпление на МС 
– 1 011 420 лв. Тези средства дойдоха допълнително към бюджета на общината, за 
подобряване инфраструктурата на общината. 335 000 лв. ремонт в село Баниска на улици 
и тротоари, ремонти в селата Острица и Чилнов, които също са заложени от капиталовите 
разходи от миналата година. По просрочията – общ размер на просрочените задължения в 
местни дейности към 31.12.2019 г. – сумата е 473 130 лв. Тази сума обхваща корекцията, 
която е наложена на община Две могили по отношение на т.н. воден цикъл и която сума 
от 2016 година  я обжалваме в различни  съдебни инстанции. За сравнение – за 2015 
година сумата е 1  093 000 лв. Към 2015 година просрочените задължения към фирми са 
401 000 лв. към фирми. Сега такива просрочия нямаме. Делото за водния цикъл е 
отложено за месец октомври 2020 година, надявам се, съдът да реши в наша полза. В 
табличен вид е представено разходването на средствата в различните сфери. 
Инвестиционната програма, която беше изпълнена през 2019 година, в размер на 782 000 
лв, също допринесе за подобряване на инфраструктурата на общината.   

След това по нея докладва:  
1. Христина Ефтимова – председател на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
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Изпълнявайки законовите разпоредби, Кметът на Общината е внесъл доклад за 
изпълнението на бюджета за 2019 година. Размерът на първоначалния бюджет на Община 
Две могили за 2019 година е 8 287 495 лева. 

Отчетът беше разгледан на заседание на първа комисия, освен това бе проведено 
обществено обсъждане, поради което становището на комисията е отчетът да бъде приет. 

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

195/18.06.2020 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 
 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 31.07.2020 година  

 

Относно: Приемане на годишния отчет за изпълнението на бюджета, сметките 

за средства от Европейския съюз, сметки за чужди средства и състоянието на 

общинския дълг на Община Две могили за 2019 г. 

№ 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 0 1 

 

По трета 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 и във връзка с чл. 140, ал. 5 от Закона за публичните финанси и чл. 9 
от Закона за общинския дълг, чл. 47, ал. 6 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 общината и чл. 3, ал. 
2, т. 1 от Правилник № 1 за организацията и дейността на Общински съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинска администрация и Докладна записка с 
вх. № 195 от 18.06.2020 г. след проведено поименно гласуване с 12 (дванадесет) гласа 
„За”, 0 (нула) глас „Против” и 1 (един) глас „Въздържал се”, прие 
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РЕШЕНИЕ 

№ 164 
 
1. Приема отчета за изпълнението на бюджета за 2019 г. в съответствие с единната 

бюджетна класификация в следните параметри: 
1.1. По прихода /разпределени по параграфи, съгласно 

Приложение № 1/: 
8 738 873 лева 

1.1.1. Данъчни приходи  548 620 лева 
1.1.2. Неданъчни приходи 1 320 759 лева 

1.1.3.  Взаимоотношения с РБ (субсидии) 7 137 847 лева 
1.1.4. Трансфери от министерства и ведомства  313 096 лева 
1.1.5. Предоставени временни безлихвени заеми -65 120 лева 

1.1.6. Операции с фин.активи и пасиви§7000; 
7200;8300,8800;9300 

118 612 лева  

1.1.7. Средства по сметки  

  в това число: 
- преходен остатък от 2018 г. /плюс/  
- остатък в банка в края на 2019 г. /минус/ 

 
836 453 лева 

-1 471 394 лева 

1.2. По разхода (разпределени по параграфи, съгласно 
Приложение № 2, в това число и отчета за изразходваните 
средства за основен ремонт и придобиване на 
дълготрайни материални активи, съгласно Приложение № 
3): 

 
8 738 873 лева 

1.2.1. Разходи за делегирани от държавата дейности 4 876 154 лева 

1.2.2 Разходи за местни дейности 3 241 355 лева 
1.2.3 Разходи за дофинансиране в общински приходи на 

делегирани от държавата дейности 
621 364 лева 

 2. Приема отчета за изпълнението на сметки за средства от Европейския съюз за 
2019 г. в следните размери: 
2.1. Сметка за средства от Национален фонд на Структурни и 

кохезионни фондове  

2.1.1. Наличност в началото на периода   24 035 лева 
2.1.2. Получени приходи 555 995 лева 
2.1.3. Разходи 539 865 лева 
2.1.4. Наличност в края на периода  40 165 лева 

2.2. Сметка за средства от ЕС, администрирани от 
Разплащателна агенция към ДФ „Земеделие” 

 

2.2.1. Наличност в началото на периода прех.остатък от 2018 0 лева 

2.2.2. Получени приходи 2 784 058 лева 
2.2.3. Разходи 2 784 058 лева  
2.2.4. Наличност в края на периода  0 лева 
2.3. Сметка за други средства от Европейския съюз програма 

„Еразъм” и проект ТГС България- Румъния 
 

2.3.1. Наличност в началото на периода прех.остатък от 2018 0 лева 

2.3.2. Получени приходи 30 030 лева 
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2.3.3. Разходи 30 030 лева  
2.3.4. Наличност в края на периода  0 лева 

3. Приема отчета за изпълнението на сметките за чужди средства за 2018 г. в 
следните размери: 
3.1. Сметка на чужди средства  

3.1.1. Наличност в началото на периода   259 586 лева 
3.1.2. Получени  и възстановени гаранции по договори и 

изплатени ренти за земеделски земи 
-19 224 лева 

3.1.3. Наличност в края на периода  240 362 лева 
4. Приема отчета за състоянието на общинския дълг на Общината за 2019 г., 

съгласно данните в Приложение №14 „Информация за общинския дълг издадените 
общински гаранции, съотношенията на плащанията, дълга на лицата по чл.8а от ЗОД и 
издадените от тях гаранции през 2019 г на община Две могили” в следните размери: 
4.1 Получен инвестиционен кредит от Фонд енергийна 

ефективност и възобновяеми източници /ФЕЕВИ/ - 2014 г. 
116 740 лева 

4.1.1 Изплатен инвестиционен кредит към ФЕЕВИ 2019 г. 11 013 лева 
4.1.2 Дължима лихва по кредита – 2014 г. 19 846 лева 

4.1.3 Изплатена лихва 2019 г. 165 лева 
4.1.4 Срок на инвестиционния кредит - 20.06.14 г. - 20.05.19 г. 60 месеца 
4.1.5 Лихвен процент 6,00 % 
4.2. Състояние на общинския дълг към 31.12.2019 г. 0 лева 
4.2.1 Главница 0 лева 

4.2.2 Лихва 0 лева 
   
4.3 Получен краткосрочен заем -овърдрафт 120 149 лева 
4.3.1 Погасен краткосрочен заем -овърдрафт 120 149 лева 
4.3.2 Дължима лихва по овърдрафт 58 лева 

4.3.3 Погасена лихва по овърдрафт 58 лева 
4.3.1 Състояние на краткосрочния заем-овърдрафт към 

31.12.2019 г. 
0 

4.4 Състояние на издадените общински гаранции към 
31.12.2019 г. 

0 

 
Четвърта точка от дневния ред: 
Докладна записка от Светлозар Донев с вх. № 207/13.07.2020 г., относно: 

Информация за резултатите от дейността на ПГСС „К. А. Тимирязев” град Две могили, 
област Русе през учебната 2019/2020 година. 

По нея докладва:  
1. Румен Марков – член на Комисията по „Образование, култура, 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма, здравеопазване и социална 

политика”: 

Комисията по „Образование, култура, вероизповедания, символика, младежта, 
спорта и туризма, здравеопазване и социална политика” разгледа на свое заседание 
представената ни информация за резултатите от дейността на ПГСС „К. А. Тимирязев” 
град Две могили, област Русе през учебната 2019/2020 година. 
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Най – важното за едно училище е приемът на децата, който към настоящия момент 
е задоволителен. Предложеният от ПГСС "К. А. Тимирязев държавния план прием 
включва специалността „Производител на селскостопанска продукция и една защитена 
специалност „Трайни насаждения". 

Професионалната гимназия разполага с открита спортна площадка, физкултурен 
салон и фитнес площадка, които са в сравнително добро състояние. Извършен е основен 
ремонт на санитарните възли в училищна сграда/ края на 2018 год. и основен ремонт на 
общежитието-първия етаж-в началото на 2019 год. Ако в общообразователната 
подготовка материапната база е недостатъчна, но е на прилично ниво, то в професионално 
направление нещата са по-сложни. Въпреки това е важно да отбележим, че нашата 
гимназия притежава - учебен лек автомобил „Дачия", трактор „Клас". Останалите 
машини, на които учим учениците са морално остарели и физически са в окаяно 
състояние, което води до де мотивация на учители и ученици. Много трудно ще се 
получат средства за нова техника, необходима е и ангажираност на всички. Ако искаме да 
стане това е необходима много работа в тази насока, а до тогава е задължително да 
осъществяваме изнесени практики-което е в пряка зависимост с реализацията на нашите 
ученици . 

В училището се спазва Заповедта на директора за извършване на всички видове 
Инструктажи на учениците, педагогическия и не педагогически персонал, които се 
отразяват в книгите съобразно изискванията. 

От началото на учебната година на общо събрание има избрана група по условия 
на труд. Същата ежегодно преминава обучение по здравословни и безопасни ..условия на 
труд, за което членовете на групата получават удостоверения.Тази година това не 
стана,заради пандемията. Всичко това е свързано с опазването живота и здравето на 
учениците. 

Към училището има действащи:Училищно настоятелство и Обществен съвет, 
които подпомагат дейността на гимназията. 

В Професионалната гимназия се обучават около 160 ученика редовно обучение и 
10 ученика самостоятелна неприсъствена форма. Учениците от гимназията са не само от 
община Две могили, има ученици от община Борово, община Бяла. 

Поради пандемията обхванала целия свят, част от обучението се осъществи от 
разстояние, по електронен път. При създалата се ситуация бе необходимо, много бързо да 
се пренастроят и учители и ученици. Вярно е, че обучението от разстояние не може да 
замени присъственото, но то се явява алтернатива при екстремни ситуации, а и в същото 
време е по близко до младите хора.  

Към ПГСС "К. А. Тимирязев" действат два професионални центъра - единия за 
получаване на кат. Ткт и кат. В, а другия за кат. Твк и Твк-3, където се обучават както 
ученици от гимназията, така и външни курсисти.  

Транспортът е безплатен за всички ученици. Училището е кандидатствало към 
МОН. за осигуряване на ученически автобус необходим за транспорт -на ученици 
живеещи извън транспортната схема на общината ,както и за транспорт на учениците за 
провеждането на изнесените практики.  

За учениците от отдалечените места функционира ученическо общежитие с една 
групи пълняемост. В общежитието след направения ремонт има много добри условия за 
пребиваване. Стаите са в добро състояние, има многоканална телевизия, обновени 
санитарни възли. 
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На територията на община Две могили има три общински училища, като едното е 
основно в село Баниска, а другите — СУ и ПГСС. Други средни училища има на по вече 
от 30 километра разстояния в град Русе и град Бяла. 

ПГСС „К. А. Тимирязев" гр.Две могили е с регионално значение. В училището 
учат ученици от три общини. Почти всички работещи в селското стопанство в община 
Две могили и съседните общини.  

Становището на трета комисия е информацията да бъде приета в предложения и 
вид. 

В разискванията по четвърта точка участие взеха: 
1. Драгомир Дамянов – Общински съветник: 
Аз искам да попитам как стои въпросът с отоплението – знаете, че котлите в 

училището са крайно амортизирани и това ще затрудни започването на новата учебна 
година. Знаем, че се кандидатства по проект, но докато се случат нещата ще отнеме 
време. Училището е общинско от 2018 година, какво прави Общината по този въпрос? 

2. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 
Училището е общинско от 2016 година, не от 2018. От тогава до настоящия 

момент Общината не е спирала да съдейства, извършиха се редица ремонти на 
помещенията, на общежитията, санитарните възли се обновиха, сумата за която са 
извършени тези ремонти надхвърля 100 000 лева и такива средства никога до сега не са 
постъпвали в тоза училище. Правим всичко възможно и още през 2016 година започна 
работа по проекта за учебния корпус, общежитията и т.н. Проектът е готов, 
кандидатствахме, бяхме в резервите, но от есента миналата година сме в списъка с още 
две професионални гимназии и очакваме одобряването на 1 200 000 лева. В тази сума 
освен цялостен ремонт на основната сграда се предвижда и подмяната изцяло на 
системата за отопление. 

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

207/13.07.2020 г. е явно, моля гласувайте. 
 

След приключване на разискванията по четвърта точка от дневния ред, 
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и във връзка с чл. 27, ал. 3 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от 
Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация и във връзка с 
Решение № 29 по Протокол № 3/20.12.2019 г. и Докладна записка с вх. № 207 от 
13.07.2020 г. след проведено явно гласуване с 13 (тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) глас 
„Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 165 

 
 1. Приема Информация за резултатите от дейността на ПГСС „К. А. Тимирязев” 
град Две могили, област Русе през 2019/2020 учебна година. 

Приложение: Информация за резултатите от дейността на ПГСС „К. А. 
Тимирязев” град Две могили, област Русе през 2019/2020 учебна година. 
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Пета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Елка Цанева с вх. № 209/13.07.2020 г., относно: 

Информация за резултатите от дейността на СУ „Св. Св. Кирил и Методий” град Две 
могили, област Русе през учебната 2019/2020 година. 

По нея докладва:  
1. Мехмед Мехмедов – секретар на Комисията по „Образование, култура, 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма, здравеопазване и социална 

политика”: 

Настоящата информация за учебно-възпитателната работа в СУ „Св. Св. Кирил и 
Методий" - гр. Две могили през учебната 2019/2020 година е разработен въз основа на: 
информацията от изпълнението на Плана за реализиране на дейности съгласно 
Стратегията за развитието на училището; проведената контролна дейност на директора и 
заместник-директора; докладите на класните ръководители; докладите на председателите 
на постоянните училищни комисии и методическите обединения; докладите на 
председателите на комисиите, определени със Заповед на директора, работещи по 
проекти, програми и отговарящи за конкретни мероприятия, съгласно Годишния план на 
училището. 

Учебната 2019/2020 г. е уникална. Това е първата учебна година в България, в 
която през почти целия втори срок учениците учиха в неприсъствена форма и в 
електронна среда. Това обаче по никакъв начин не се отрази негативно на нашите 
ученици, а дори напротив. Те бяха още по- спокойни, по-уверени, по-задружни и по-
успешни. Нашите ученици показаха, че притежават невероятни характери, че са личности, 
че са адаптивни и могат да преодоляват всички предизвикателства по пътя си. През цялото 
време те бяха подкрепяни и насърчавани от своите всеотдайни учители, които също много 
бързо се приспособиха към променените условия и предложиха най- качественото 
възможно обучение в електронна среда. Това, което се случи на 13 март беше шокиращо 
за всички, но изградената вътрешна мрежа на комуникация между педагогическите 
специалисти позволи много бързо да се създаде готовност за провеждане на обучение на 
учениците в няколко направления. Учителите работиха синхронно с повечето ученици в 
електронната платформа на „Школо" и във виртуалните класни стаи. С друга част от 
учениците, предимно по-малките, от I - IV клас, имаше комуникация в затворени фейсбук 
групи. Социалната мрежа е много популярна сред семействата, с които учителите работят 
и чиито деца учат. Имаше и трета група ученици, които не разполагаха с компютърни 
устройства и с интернет достъп. С тях и родителите им учителите осъществяваха 
телефонна връзка и/или изпращаха учебните материали на хартиен носител. 

Броят на учениците в края на учебната година е приблизително един и същ с този в 
началото на учебната година. 

В училището се обучават 6 ученици в самостоятелна форма на обучение и 4 
ученици в индивидуална форма. 

Броят на полуинтернатните групи в началния етап е 8, като броят на обхванатите в 
тях ученици е 175 (94%) от 186 ученици, обучавани в начален етап. 11 ученици не са 
включени в групите на ЦОУД по желание на родителите. Това са 6 % от общия брой на 
учениците в начален етап. 

Кампанията по приема на ученици в I клас за учебната 2019/2020 г. протече при 
изключително добра организация. Всички планирани дейности бяха осъществени 
прецизно. Броят на записалите се деца беше 40. Съгласно нормативната уредба, бъдещите 
първокласници бяха разпределени в две паралелки при спазването на принципа, посочен в 



 21

чл. 3, ал. 2, т. 4 от ЗПУО, а именно: „Равнопоставеност и недопускане на дискриминация 
при провеждане на предучилищното и училищното образование". 

Учениците от XII клас (19 на брой) не допуснаха нито една двойка на Държавните 
зрелостни изпити през месец юни 2020 г. Общият успех на матурата по български език и 
литература е добър (4.15). Две ученички са с отличен резултат: Ренета Стелианова Цонева 
и Симона Юлиянова Илиева, пет ученици са с много-добър, седем ученици са с добър и 
пет ученици са постигнали среден успех. Впечатляващо е представянето на нашите 
ученици и на втория Държавен зрелостен изпит. На него 12 зрелостници се явиха по 
география и икономика, 4 ученици - по биология и здравно образование, 2 - по история и 
цивилизация и 1 ученик - по английски език. Постигнаха общ резултат добър (4.28). По 
биология и здравно образование има две отлични оценки - на Ренета Стелианова Цонева и 
Хюмра Асанова Керванджиева! 

За преодоляване на проблемното поведение на учениците (допускане на отсъствия 
по неуважителни причини от училище и/или за лошо поведение и неспазване Правилника 
за дейността на училището) и за повишаване на тяхната мотивация за учене, в изпълнение 
на разпоредбите, посочени с Наредбата за приобщаващото образование, със заповед на 
директора на училището е разписана процедурата по определяне на обща подкрепа на 
учениците от екипите за подкрепа за личностно развитие на учениците при СУ „Св. Св. 
Кирил и Методий" - гр. Две могили. 

Съгласно изискванията, посочени в Наредбата за приобщаващото образование, на 
12 ученици е предоставена обща подкрепа за личностно развитие. 

Изминалата учебна година беше белязана с изпълнение на разнообразни 
извънкласни дейности. Това е видно от направените изложбени кътове в училището, от 
завоюваните награди и отличия, от факта, че учебното ни заведение се превърна в място, 
където учениците прекарват по-голямата част от времето си пълноценно и с удоволствие. 

Наши ученици участваха в Общинския кръг на олимпиадите по: български език и 
литература, математика, история и цивилизации, география и икономика, биология и 
здравно образование и „Знам и мога" за учениците от IV клас. 

Има класирали се ученици за участие в Областния кръг на олимпиадите по 
български език и литература - 2 ученици, по история и цивилизации - 7 ученици и по 
география и икономика - 4 ученици. 

Работа по Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех", осъществяван с 
финансовата подкрепа от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен 
растеж" 2014-2020: включени общо 150 ученици от I - XI клас в 25 групи, от които 24 - 
за допълнителни обучения по учебни предмети и 1 група за занимания по интереси. 

Участие в Кампанията „Национално финансиране на занимания по интереси 
2019/2020 г.", организирана по реда на Наредба за приобщаващото образование: 
включени общо 152 ученици в 10 групи; общ брой занимания: 584; брой занимания в 
тематични направления „Дигитална креативност", „Природни науки", „Математика" и 
„Технологии": 232; процент на заниманията в тематични направления „Дигитална 
креативност", „Природни науки", „Математика" и „Технологии": 39 %. 

Работа по Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден", 
осъществяван с финансовата подкрепа от Оперативна програма „Наука и образование за 
интелигентен растеж" 2014-2020, Дейност 6. „Повишаване на дигиталната компетентност 
и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и 
допълнителни занимания по ключови дигитални умения - базови и за напреднали, 
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включително и компютърно моделиране/кодиране)": включени общо 49 ученици в 3 
групи; общ брой занимания: 210. 

Изпълнено предписание в резултат на извършена охранителна проверка в СУ „Св. 
Св. Кирил и Методий" - гр. Две могили на 06.01.2020 г. от служители на Районно 
управление - Две могили за предприемане на спешни действия за изпълнението на 
същото, както следва: сключен договор със „Зона СОД -2002" ЕООД - Русе за 
назначаване на физическа охрана за осъществяване на строг пропускателен режим в 
учебната сграда, считано от 01.02.2020 г.; монтиране на допълнителна външна и вътрешна 
периметрова охрана, считано от 21.01.2020 г., с изискване за увеличаване на времето за 
съхранение на записите от видео наблюдението до 30 дни. 

Средствата за посочените дейности са за сметка на делегирания бюджет на 
училището, както следва: 5500 лв. - за монтиране на допълнителна външна и вътрешна 
периметрова охрана (окабеляване, поставяне на камери (26 бр.) и дивиари); за 
назначаване на физическа охрана - 1023 лв. месечно. 

Към настоящия момент СУ „Св. Св. Кирил и Методий" - гр. Две могили, обл. Русе 
не е изпълнило предписанието за осветяване на вътрешния двор (пространството зад 
училищната сграда до сградата на Общинско предприятие „Обществено хранене" - гр. 
Две могили) и спортната площадка. Изпратено е Писмо с изх. № 225/21.01.2019 г. до 
Кмета на Община Две могили - г-н Божидар Борисов за оказване на своевременна 
институционална намеса и подкрепа за изпълнение на посоченото. 

Подмяна на шланговете в противопожарните касети; закупуване на струйници, 
уплътнители и врътки на пожарни кранове, пожарогасители; превеждане на 
водопроводната инсталация в състояние да осигури необходимия разход за пожарогасене; 
изработване на схеми за евакуация и евакуационно осветление; монтаж на антипаник 
брави; монтаж на капаци към съществуващи пожарни кранове и т.н. 

Средствата за посочените дейности са за сметка на делегирания бюджет на 
училището и възлизат на 9500 лв. Ремонт на ел. табла - 5100 лв. Извършен ремонт на 
административния корпус на учебната сграда.  

Предстои основен ремонт на прилежащите помещения към големия физкултурен 
салон и др. 

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

В разискванията по пета точка участие взеха: 
1. Драгомир Дамянов – Общински съветник: 
За последните 10 години броя на учениците от 8 до 12 клас е намалял с около 120 

деца. Каква е политиката на това средищно училище да привлича ученици от съседните 
общини, които са много по-близо до нас да се запишат да учат тук? Какво прави 
училището с МТБ – салонът и спортната площадка са в окаяно състояние? Правят ли се 
някакви постъпки за тези неща? 

2. Елка Маринова – Директор на СУ „Св. Св. Кирил и Методий” град Две 
могили: 

По въпроса за намаляване броя на учениците – това е процес, който няма как да 
бъде регулиран и контролиран от нас. Може би една от причините за това, е че през 2016 
година влезе в сила новия ЗПУО, съгласно който завършването на основно образование 
вече е в 7 клас и по този начин ние губим една цяла паралелка. 
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По отношение на развитието на нашето училище със статут на средищно училище, 
ние нямаме думата. От следващата учебна година училището в Горно Абланово е закрито, 
то е на територията на Община Борово, но ние имаме изрично нареждане от Началника на 
РУО, с което ни е забрането на записваме ученици, които желаят да бъдат записани при 
нас. Това ни принуди да спрем един голям поток от родители, които желаеха да запишат 
децата си да учат при нас. Ако това по някакъв начин бъде договорено на общинско ниво, 
може би ще се случат нещата, но в крайна сметка ще се случи това, което родителят на 
детето желае. 

3. Драгомир Дамянов – Общински съветник: 
Аз зададох този въпрос, защото знам, че има някакъв конфликт – от закритото 

училище в Горно Абланово насочват децата в Борово, но родителите не искат децата им 
да учат в Борово, а в Две могили. Намерили са някакъв компромисен вариант и децата са 
насочени в Обретеник, но желанието на родителите е да бъдат в Две могили. Нека Кметът 
на Общината да проведе един разговор с Началника на РУО, този проблем да бъде 
разрешен. Все пак това е един престиж за нашето училище, ще бъдат увеличени 
паралелките, а оттам и финансирането. 

3. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 
Политиката, която Общината води е за подобряване на МТБ на училищата на 

територията на Общината. Но тук проблемът не опира само до разговори между Общини, 
а на много по-високо ниво, защото тук проблемът е доста сериозен. 

Така или иначе проведохме срещи с Началника на РУО и аз искам да благодаря на 
г-жа Георгиева, за това че ни помогна, за да може да разкрием още една паралелка в 
ПГСС, но за СУ предстоят такива разговори, защото ако не е за тази, то за следващата 
учебна година трябва да се разреши този проблем. 

 
Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Елка Цанева с вх. № 209/13.07.2020 г. 

е явно, моля гласувайте. 
 

След приключване на разискванията по пета точка от дневния ред, 
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и във връзка с чл. 27, ал. 3 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от 
Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация и във връзка с 
Решение № 29 по Протокол № 3/20.12.2019 г. и Докладна записка с вх. № 209 от 
13.07.2020 г. след проведено явно гласуване с 13 (тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) глас 
„Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 

 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 166 

 
 1. Приема Информация за резултатите от дейността на СУ „Св. Св. Кирил и 
Методий” град Две могили, област Русе през учебната 2019/2020 година. 

Приложение: Информация за резултатите от дейността на СУ „Св. Св. Кирил и 
Методий” град Две могили, област Русе през учебната 2019/2020 година. 
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Шеста точка от дневния ред: 
Докладна записка от Венета Димитрова с вх. № 210/13.07.2020 г., относно: 

Информация за резултатите от дейността на ОУ „Христо Ботев” село Баниска, област Русе 
през учебната 2019/2020 година. 

По нея докладва:  
1. Галя Додева – член на Комисията по „Образование, култура, вероизповедания, 

символика, младежта, спорта и туризма, здравеопазване и социална политика”: 

Педагогическият колектив в ОУ Христо Ботев,с.Баниска,е съставен от 10/десет/ 
педагогически специалисти на длъжност старши учител в начален и прогимназиален 
етап.Осем от тях са назначени на постоянни работни места.Двама пенсионери са 
назначени на половин щат. 

Непедагогическият персонал е сведен до минимум: огняр,шофьор на училищния 
автобус и един хигиенист. 

Главният счетоводител в СУ “Св.Св.Кирил и Методий",гр.Две могили е на 
граждански договор в ОУ"Христо Ботев",с.Баниска.  
На 15.09.2019г. в ОУ „Христо Ботев",с.Баниска са постъпили 58 ученици. Броят на 

завършилите учениците в дневна форма на обучение е 53 /съответно 27 в начален етап и 
26 в прогимназиален етап/. 

Всички ученици от първи ,втори, трети и четвърти клас са обхванати и включени 
изцяло в целодневна организация на учебния процес. Целодневната организация в 
прогимназиален етап включва пътуващи ученици и такива, които са пожелали да се 
обучават след обед. 

Училището ръководство активно взаимодейства с кметските управи на с. Баниска, с. 
Могилино и с. Помен, както и Дирекция Соц.подпомагане- гр. Две могили, отдел 
"Закрила на детето" по въпроси, свързани с отпадането на ученици и напускането на 
училище. 

През учебната 2019/2020 г. 5 ученици са напуснали селото и държавата със своите 
родители. 

За учебната 2019/20 г. в училището са постъпили 4 ученици,като 3 успешно са 
завършили първи клас/1 ученик е в чужбина/. Към настоящия момент са подадени 
заявления от родителите на 6 ученици за записване в първи клас. 100% от учениците са се 
явили на изпита по бълг.език.  

Училищното ръководство е убедено,че без сливането на отделни класове/първи и 
втори,и пети и шести клас/не е възможно финансово да се справи с бюджета. За 
следващата учебна година прогнозите за броя на паралелките към настоящия момент са: 
Първи клас-6ученици; Втори клас-3; Трети клас-9; Четвърти клас-7; Пети клас-5; Шести 
клас-5; Седми клас 6. 

Училищното ръководство ще предложи на Общинския съвет  да вземе решение за 
функционирането на маломерни паралелки за новата учебна година. 

В училището е осигурено видеонаблюдение и са разположени 6 видеокамери ,като е 
осигурена и лицензирана охрана със средства от бюджета на училището.  

Прояви на агресия и инциденти с ученици през учебната година не са констатирани. 
Становището на трета комисия е представената ни информация да бъде приета. 
В разискванията по шеста точка участие взеха: 
1. Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник: 
Аз имам въпрос към кмета на Общината, г-н Борисов – какво е виждането на 

ръководството на общината, относно развитието на училището, виждаме, че МТБ е 
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крайно остаряла. Има ли възможност за отпускане на средства за подобряване на 
състоянието му? 

2. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 
В момента се разработва нов Общ устройствен план, в който е заложено и 

подобряване на инфраструктурата на територията на цялата община. С ремонта на 
детската градина в Баниска направихме и лек ремонт на училището, но наистина там има 
нужда от един цялостен ремонт. Беше подготвен проект за училището, с който 
кандидатствахме, но не ни достигна една точка, за да го спечелим. Така или иначе 
Общината работи в това направление. 

3. Румен Марков – Общински съветник: 
Разгледахме информациите и на трите училища, които се намират на територията на 

Общината. Започваме от СУ с 34 човека персонал, които работят с 400 ученика, което 
излиза, че на 1 преподавател се падат най-малко 10 ученика. В ПГСС това съотношение е 
малко под 10 ученика – там са 19 персонал на 170 ученика; а в Баниска виждаме какви са 
прогнозите 41 ученика се очакват тази година на 10 човека персонал, излиза че един 
учител ще работи за 4 деца. Всички знаем какво е нивото на преподаване в Баниска.
 Предлагам преди началото на учебната година да се направи едно обсъждане, за да 
имаме и ние някакво виждане като Общински съветници ще се влагат ли някакви 
средства в това училище, какви са тенденциите за бъдещото му развитие. Смятам, че 
всичко това касае един много сериозен дебат. 

5. Драгомир Дамянов – Общински съветник: 
През 2009 година по ОП Оптимизация на училищната мрежа закрихме училища в 

Кацелово, Чилнов и Бъзовец с по 40-50 ученици. Тогава в Баниска учениците бяха 106 и 
тогава ние не го закрихме, защото нашата идея беше училището да се развива за този 
район – Помен, Могилино и Баниска.  

Колко и трудно да е трябва да си го кажем, че в това училище вече няма никаква 
перспектива, няма нови деца, децата намаляват с всяка изминала година и никой няма да 
отпусне никакви средства за 40 деца. Ето виждате в Горно Абланово закриват училището 
с 40 деца. Трябва да направим един много сериозен анализ дали наистина имаме нужда от 
това училище и дали ще можем да го издържаме. 

6. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 
Ние сме хората, които наистина трябва да направим всичко възможно да запазим 

това училище, макар и с дофинансиране, защото ако го закрием селата в района напълно 
ще обезлюдеят. Досега ние сме го финансирали и сме се справяли, не виждам защо да не 
можем да се справим и занапред. 

7. Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник: 
Г-н Марков – педагогическия персонал отговаря на стандартите и е точно толкова, 

колкото трябва да бъде. Не бива да говорим за закриване на училището, защото до сега то 
винаги се е самоиздържало. Вие носите години наред негативите от закриването на 
училищата. 

8. Румен Марков – Общински съветник: 
Никой не иска да закрива училището, ние искаме да инициираме един дебат, за да 

видим какво ще правим, да може училището да продължи да функционира по възможно 
най-добрия начин. 

9. Бисер Йончев – Общински съветник: 
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 Нека все пак да обърнем внимание и на качеството на образованието в Баниска, тук 
пише че ще има смесени паралелки. 
 10. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 
 Политиката на Общината е да върнем хората в селата – работим по подобряването 
на пътната мрежа, ремонти на читалища по населените места, здравни служби, детски 
градини, училища и т.н. Казвам го категорично – ние няма да закрием училището в 
Баниска. 
  

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

210/13.07.2020 г. е явно, моля гласувайте. 
 

След приключване на разискванията по шеста точка от дневния ред, 
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и във връзка с чл. 27, ал. 3 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от 
Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация и във връзка с 
Решение № 29 по Протокол № 3/20.12.2019 г. и Докладна записка с вх. № 210 от 
13.07.2020 г. след проведено явно гласуване с 13 (тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) глас 
„Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 

 
РЕШЕНИЕ 

№ 167 
 
1. Приема Информация за резултатите от дейността на ОУ „Христо Ботев” село 

Баниска, област Русе през учебната 2019/2020 година. 
Приложение: Информация за резултатите от дейността на ОУ „Христо Ботев” село 

Баниска, област Русе през учебната 2019/2020 година. 
 
Седма точка от дневния ред: 
Докладна записка от Ралица Иванова с вх. № 211/13.07.2020 г., относно: 

Информация за резултатите от дейността на ЦПЛРИСКИОНИС „Д-р Пангелов” град Две 
могили, област Русе през учебната 2019/2020 година. 

По нея докладва:  
1. Мехмед Мехмедов – секретар на Комисията по „Образование, култура, 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма, здравеопазване и социална 

политика”: 

Комисията по „Образование, култура, вероизповедания, символика, младежта, 
спорта и туризма, здравеопазване и социална политика” разгледа на свое заседание 
настоящата информация за дейността на ЦПЛРИСКИОНИС „Д-р Пангелов” град Две 
могили, област Русе през учебната 2019/2020 година. 

Цялостната дейност на ЦПЛРИСКИОНИС „Д-р Пангелов“ през 2019 /2020 учебна 
година протича съгласно залегналите в годишния план и плана за действие по стратегията 
цели и задачи. Създадена е система за организация по всички видове дейности, 
съгласуваност и отчетност на резултатите, осигурено е единство и непрекъснатост на 
образователно - възпитателния процес. 



 27

ЦПЛРИСКИОНИС осъществява общинската политика за осигуряване на обща 
подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от 5 до 18 годишна възраст в 
община Две могили, като организира и провежда дейности за развитие на интересите, 
способностите, компетентностите и изявата им в областта на науката, технологиите, 
изкуствата и спорта, глобалното, гражданското и здравното образование, както и за 
придобиване на умения за лидерство. Специално внимание се обръща на работата с деца 
със специални образователни потребности и деца в неравностойно социално положение, 
като за целта се търси подкрепата на неправителствени организации, на родителите, на 
местната власт. 

Учебният процес се организира и провежда в организационни педагогически 
форми.  

За учебната 2019/2020 г. в ЦПЛРИСКИОНИС са подали заявления 379 ученика, 
като повечето деца са записани в две педагогически форми, разпределени в групи по 
класове и равнища на подготовка. 

През ваканциите се формират временно действащи групи за работа с деца и 
ученици, необхванати в постоянните групи, в съответствие с желанията на децата и 
възможностите на ЦПЛР.  

ЦПЛР е организатор на атрактивни, масови публични изяви през цялата година. В 
тях децата и учениците имат изключителната възможност за личностна изява в 
състезания, конкурси, фестивали, изложби в различните области на познанието. 

Възпитаниците на ЦПЛРИСКИОНИС са носители на престижни международни, 
национални и общински награди и отличия. Чрез непрекъснатото разширяване на обхвата 
от дейности ЦПЛР се превръща в своеобразен притегателен център и успява да влияе 
върху формиране на нови устойчиви нагласи у все повече деца и юноши. 

В информацията много подробно са описани дейностите в ЦПЛРИСКИОНИС „Д-р 
Пангелов” проведени през учебната 2019/2020 г. 

Учебната година в ЦПЛРИСКИОНИС „Д-р Пангелов” се открива на 01 октомври 
всяка година, където всички школи и състави вземат участие. 

Необходима е подмяна на осветителните тела в помещенията, които не 
съответстват на изискванията на БДС ЕN 12464 – 1. 

Необходимо е също така боядисване на съблекалните и залата за танци. Ремонтът 
ще бъде извършен от персонала на ЦПЛР. 

Становището на комисията е информацията да бъде приета в представения и вид. 
Разисквания по седма точка нямаше. 
 
Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Ралица Иванова с вх. № 

211/13.07.2020 г. е явно, моля гласувайте. 
 

По седма точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, 
т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, във връзка с Решение № 29 по Протокол № 3/20.12.2019 г. и 
Докладна записка с вх. № 211 от 13.07.2020 г. след проведено явно гласуване с 13 
(тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) глас „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, 
прие 
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РЕШЕНИЕ 

№ 168 
 
1. Приема за сведение Информация за резултатите от дейността в 

ЦПЛРИСКИОНИС „Д-р Пангелов”, град Две могили през учебната 2019 – 2020 г.  
Приложение: Информация за резултатите от дейността в ЦПЛРИСКИОНИС „Д-р 

Пангелов”, град Две могили през учебната 2019 – 2020 г.  
 
Осма точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 213/15.07.2020 г., относно: 

Отдаване под наем на част от имот - частна общинска собственост по Акт за общинска 
собственост № 4071/09.03.2020 г. в гр. Две могили, ул. „Цар Симеон” № 26, община Две 
могили. 

По нея докладва:  
1. Ахмед Недрет – секретар на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, общинска собственост, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

Община Две могили е собственик на имот по Акт за частна общинска собственост 
№ 4071/09.03.2020 г. на Кмета на Община Две могили. Имотът представлява дворно място 
с идентификатор 20184.1.2099, с площ от 4676 кв. м., с построените в него сгради със 
смесено предназначение, с адрес: гр. Две могили, ул. „Цар Симеон” № 26 (бивше БКС). 

С договор за наем е отдаден под наем самостоятелен обект в сграда за извършване 
на търговска дейност. Срокът на договора изтича на 01.09.2020 г. В интерес на общината е 
вземане на ново наше решение за отдаване под наем на горепосочения имот чрез 
провеждане на публичен търг с явно наддаване за срок от 10 /десет/ години. 

Постъпило е заявление от „КАРБУЛ КМ” ЕООД, занимаващо се с търговска 
дейност и предоставяне на услуги, с което лицето изявява желание да наеме „сграда със 
смесено предназначение”, с ползваема площ от 96 кв. м.  

Описаният по-горе имот не е включен в Раздел ІV от Програмата за управление и 
разпореждане с имоти общинска собственост на Община Две могили за 2020 г. 

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

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

213/15.07.2020 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 
 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 31.07.2020 година  

 

Относно: Отдаване под наем на част от имот - частна общинска собственост 

по Акт за общинска собственост № 4071/09.03.2020 г. в гр. Две могили, ул. „Цар Симеон” 

№ 26, община Две могили. 

№ ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ Г Л А С У В А Л 
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„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: 13 0 0 

 

По осма точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 
8 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 3, ал. 2, т. 2 от Правилник № 1 за организация и дейността на 
общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 
20, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 7 за реда на придобиване, управление и разпореждане с 
имоти и вещи общинска собственост в община Две могили, област Русе и т. 1 от 
Приложение № 1 – „Тарифа за определяне на минимални месечни наемни цени на 
квадратен метър за отдаване под наем на общински нежилищни имоти” от Наредба 
№ 7 за реда на придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска 
собственост в община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 213 от 
15.07.2020 г. след проведено поименно гласуване с 13 (тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) 
глас „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 169 

 
1. Дава съгласие да бъде включен в Раздел IV от Програмата за управление и 

разпореждане с имоти общинска собственост в Община Две могили за 2020 г. следният 
недвижим имот: „самостоятелен обект в сграда” с ползваема площ от 96 кв. м., 
разположен в североизточната част на сграда, с идентификатор 20184.1.2099.5.2, със 
застроена площ от 96 кв. м., с начин на трайно ползване „сграда със смесено 
предназначение”, с административен адрес: гр. Две могили, ул. „Цар Симеон” № 26, по 
Акт за частна общинска собственост № 4071/09.03.2020 г. 

2. Дава съгласие да бъде отдаден под наем чрез провеждане на публичен търг с 
явно наддаване на „самостоятелен обект в сграда” с ползваема площ от 96 кв. м., 
разположен в североизточната част на сграда, с идентификатор 20184.1.2099.5.2, със 
застроена площ от 96 кв. м., с начин на трайно ползване „сграда със смесено 
предназначение”, попадаща в поземлен имот с идентификатор № 20184.1.2099, „Дворно 
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място” с площ от 4676 кв. м., с административен адрес: гр. Две могили, ул. „Цар Симеон” 
№ 26, по Акт за частна общинска собственост № 4071/09.03.2020 г. за срок от 10 /десет/ 
години за извършване на търговска дейност и предоставяне на услуги. 
 3. Общински съвет определя начална месечна наемна цена от 288.00 лв. (двеста 
осемдесет и осем лева и нула стотинки) без ДДС или 345.60 лв. (триста четиридесет и пет 
лева и шестдесет стотинки) с ДДС, съгласно т. 1 от Приложение № 1 – „Тарифа за 

определяне на минимални месечни наемни цени на квадратен метър за отдаване под наем 

на общински нежилищни имоти” от Наредба № 7 за реда на придобиване, управление и 
разпореждане с имоти и вещи общинска собственост в община Две могили, област Русе. 

4. Стъпка на наддаване при провеждане на търга – 5 % от началната тръжна цена. 
5. Възлага на Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите действия 

за изпълнение на решението. 
6. В тридневен срок от сключването на договора за отдаване под наем, да се 

представи копие от същия в Общински съвет Две могили. 
 
Девета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 216/16.07.2020 г., относно: 

Изменение на Приложение № 2 към Решение № 93, взето на заседание на Общински съвет 
– Две могили с Протокол № 5/28.02.2020 г. 

По нея докладва:  
1. Христина Ефтимова – председател на Комисията по „Бюджет и финанси”: 

В изпълнение на наше Решение № 93 е открита процедура - търг с явно наддаване 
за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии – общинска собственост, 
по реда на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в 
горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и 
недървесни горски продукти. Процедурата е открита със заповед на Кмета на Общината, 
като крайният срок за подаване на документи за участие в процедурата беше 16.06.2020 г. 
Процедурата е прекратена с друга заповед на Кмета на Общината, поради неподадени 
заявления за участие в посочения срок. 

След проучване на пазара на дървесина в района, е установено, че цените, които са 
определени като начални тръжни цени според Приложение № 2 към Решение № 93 и на 
които Община Две могили е обявила дървесината за продажба на корен са по - високи в 
сравнение с тези от съседните Държавни горски стопанства. Затова и няма подадени 
заявления за участие в открития от Община Две могили търг с явно наддаване за 
продажба на стояща дървесина на корен.  

В Държавно горско стопанство – Бяла през месец юни са обявени 4 процедури за 
продажба на дървесина, която по вид съвпада с предлаганата от Община Две могили 
дървесина (акация), като цените на акацията на тези процедури са с около 10,00 лева на 
пространствен куб. м. по – ниски от цените, които са утвърдени за начални с Приложение 
№ 2 към Решение № 93. Въпреки по – ниските цени, на които ДГС Бяла предлага 
дървесината, и четирите процедури са прекратени поради неявяване на кандидати за 
участие.  

Предвид настъпилата авария на 29.06.2020 г. в „Свилоза“ АД – гр. Свищов, който е 
единият от двата завода, изкупуващи иглолистен дървен материал (бор), в страната остава 
само един завод – в Бургас, който да изкупува този вид дървесина и от там изкупната цена 
е значително занижена. 
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Дългосрочните тенденции са цените на дървесината да намаляват още, което би 
довело до евентуална загуба на средства за Общината чрез невъзможността за продажба 
на дървесината от общинския горски фонд. Във тази връзка е и предложението на Кмета 
на Общината за намаляване на началните тръжни цени за продажба на стоящата 
дървесина на корен, определени в Приложение № 2 към Решение № 93 по Протокол № 
5/28.05.2020 г. на Общинския съвет.  

Комисията по „Бюджет и финанси” разгледа на свое заседание докладната записка 
и излезе със становище предложеният ни проект на решение в нея да бъде приет. 
 Разисквания по девета точка нямаше. 
 

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

216/16.07.2020 г. е явно, моля гласувайте. 
 

По девета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, 
т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация във връзка с чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинска администрация и Докладна записка с вх. № 216 от 16.07.2020 г. след 
проведено явно гласуване с 12 (дванадесет) гласа „За”, 0 (нула) глас „Против” и 1 
(един) глас „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 170 

 
 1. Дава съгласие за изменение на Приложение № 2 към Решение № 93, взето на 
заседание на Общински съвет – Две могили с Протокол № 5/28.02.2020 г., като се намалят 
началните тръжни цени за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии – 
собственост на Община Две могили, както е показано в Приложение № 2, неразделна част 
от настоящото Решение.  
 2. Възлага на Кмета на Общината да предприеме необходимите действия за 
привеждане на Решението в изпълнение. 
 

Десета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 232/28.07.2020 г., относно: 

Актуализация на плана за капиталовите разходи за 2020 година. 
По нея докладва:  
1. Соня Неделчева – Нечева – секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”: 

Общински съвет Две могили е дал своето съгласие за изготвяне на проекти за 
разширение на гробищните паркове (мюсюлмански и християнски) в с. Каран Върбовка. В 
инвестиционната програма е предвидено за 2020 г. проектиране на мюсюлманския 
гробищен парк, но поради изчерпания капацитет на християнския и наличието на 
свободни места в мюсюлманския, се налага приоритетно да се проектира разширението на 
християнският гробищен парк, находящ се в ПИ 3364.106.236 с. Каран Върбовка. 

В инвестиционната програма на Община Две могили за 2020 г. е предвидено и 
проектиране за разширение на съществуващ мюсюлмански гробищен парк в ПИ 
02587.159.74 с. Баниска, който е разположен непосредствено до християнския гробищен 
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парк. След разговор с проектанта бе договорено да бъдат проектирани и двата гробищни 
парка, без да се променя цената на услугата.  

Предлагам на вашето внимание промени в наименованията на двата обекта в 
инвестиционната програма, които са добавени с Решение № 132/30.04.2020 г., взето на 
VII-мо Заседание на Общински съвет Две могили, като не се променя общия размер.  

Промените в инвестиционната програма са следните:  
- Променя се наименованието на обект „Разширение на съществуващ 

мюсюлмански гробищен парк в ПИ 36364.36.83 с.Каран Върбовка, общ.Две могили, 
обл.Русе-ППР” и става обект „Разширение на съществуващ християнски гробищен парк в 
ПИ 36364.106.236 с. Каран Върбовка, община Две могили, област Русе”. 

- Променя се наименованието на обект „Разширение на съществуващ 
мюсюлмански гробищен парк в ПИ 02587.159.74 с.Баниска, общ.Две могили, обл.Русе-
ППР” и става обект „Разширение на съществуващ мюсюлмански гробищен парк в ПИ 
02587.159.74 и християнски гробищен парк в ПИ 02587.159.73 с. Баниска, община Две 
могили, област Русе”. 

Комисията по „Бюджет и финанси” разгледа на свое заседание докладната записка 
и излезе със становище предложеният ни проект на решение в нея да бъде приет. 

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

232/28.08.2020 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 
 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 31.07.2020 година  

 

Относно: Актуализация на плана за капиталовите разходи за 2020 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: 13 0 0 
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По десета 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 и чл. 56, ал. 1 и ал. 2 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. № 232 от 28.08.2020 г. след проведено поименно гласуване с 13 
(тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, 
прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 171 

 
1. Приема актуализирания план за капиталовите разходи, финансирани с целева 

субсидия от Републиканския бюджет и от собствени средства на община Две могили за 
2020 г., съгласно Приложение 1. 

2. Общинският съвет упълномощава Кмета на Община Две могили да предприеме 
необходимите действия за актуализиране плана на капиталовите разходи към 31.07.2020 г.  
 

Единадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 222/20.07.2020 г., относно: Отчет 

за изпълнение на решенията на Общински съвет - Две могили от общинската 
администрация за първото шестмесечие на 2020 година. 

По нея докладва:  
1. Румен Марков – председател на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, общинска собственост, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

Кметът на Общината е орган на изпълнителната власт и в своята дейност, той се 
ръководи от закона, актовете на общинския съвет и решенията на населението, съгласно 
чл. 139 от Конституцията на Република България. Правомощията на кмета на общината и 
взаимоотношенията му с органа на местното самоуправление са уредени в редица 
специални закони като Законът за местното самоуправление и местната администрация, 
Законът за публичните финанси, Законът за общинската собственост, Законът за 
управление на отпадъците, Законът за опазване на околната среда и др. В изпълнение на 
изискванията на закона и в съответствие с Решение № 29, взето на заседание на Общински 
съвет Две могили с Протокол № 3 от 20.12.2019 г. Кметът на Общината ни е представил 
Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Две могили за периода 
01.01.2020 г. – 30.06.2020 г. Отчетът е структуриран в табличен вид. Предмет на отчета са 
решенията, които подлежат на изпълнение от страна на кмета на общината и общинска 
администрация и въз основа на които са издадени административни актове и са сключени 
договори. Не са включени решения с вътрешно-организационен и декларативен характер. 
 През отчетния период Общински съвет Две могили е провел шест заседания и е 
приел 116 решения. 
 Решенията могат да бъдат групирани, в съответствие с правомощията на органа на 
местното самоуправление, уредени в чл. 21 от ЗМСМА, по следния начин: 
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 създава постоянни и временни комисии и избира техните членове – 2 
решения; 

 определя размера на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на 
действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на 
персонала от общинския бюджет по предложение на кмета на общината – 1 
решение; 

 приема и изменя годишния бюджет на общината, осъществяване на контрол 
и приемане отчета за изпълнението му – 14 решения; 

 приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество и определяне на конкретните правомощия на кмета на общината 
и кметовете на кметства - 27 решения; 

 приема решения за създаване и одобряване на устройствени планове и техни 
изменения за територията на общината или за части от нея при условията и 
по реда на Закона за устройство на територията – 2 решения; 

 приема стратегии, прогнози, програми и планове за развитие на общината, 
които отразяват и европейските политики за развитие на местните общности 
– 9 решения; 

 приема решения за участие на общината в сдружения на местни власти в 
страната и в чужбина, както и в други юридически лица с нестопанска цел и 
определя представители на общината в тях – 3 решения; 

 решава и други въпроси от местно значение, които не са от изключителната 
компетентност на други органи – 50 решения; 

 упражнява текущ и последващ контрол върху изпълнението на приетите от 
него актове – 6 решения; 

 приема правилници и наредби, включително за изменение и допълнение – 2 
решения. 

Втора комисия разгледа на свое заседание представения ни в докладната записка 
отчет и излезе със становище той да бъде приет в презложения му вид. 

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

222/20.07.2020 г. е явно, моля гласувайте. 
 

По единадесета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, 
ал. 1, т. 24 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 25 от Правилник № 1 за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация във връзка с Решение № 29 по Протокол № 3 от 
20.12.2019 г. и Докладна записка с вх. № 222 от 20.07.2020 г. след проведено явно 
гласуване с 13 (тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) глас „Против” и 0 (нула) гласа 
„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 172 

 



 35

1. Приема за сведение Отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет от 
общинска администрация Две могили за първото шестмесечие на 2020 година. 

Приложение: Отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет от 
общинската администрация за първото шестмесечие на 2020 година. 

 
Дванадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 223/20.07.2020 г., относно: 

Разходване на натрупаните средства по чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на 
отпадъците за прилагане на мерки по чл. 63, ал. 4 и ал. 7 от Закона за здравето, свързани с 
изпълнението на изискванията на Закона за управление на отпадъците. 

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

С § 41 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и 
допълнение на Закона за здравето е предвидена възможност в срок до 31 декември 2020 г. 
кметовете на общини да заявят до 30 на сто от натрупаните средства по чл. 60, ал. 2, т. 1, 
т. 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците за изразходване на средствата по 
прилагане на мерки по чл. 63, ал. 4 и ал. 7 от Закона за здравето (ЗЗДр), свързани с 
изпълнението на изискванията на ЗУО. 

В тази връзка, суми до 30 на сто от натрупаните средства по чл. 60, ал. 2, т. 1, т. 2 и 
чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците могат да се привеждат на общините 
след одобрение от министъра на околната среда и водите, с което се одобрява 
изразходването на заявените суми по прилагане на мерки по чл. 63, ал. 4 и ал. 7 от Закона 
за здравето, свързани с изпълнението на изискванията на Закона за управление на 
отпадъците. 

За издаване на решението за одобряване изразходването на средствата е 
необходимо съответната община да представи заявление в Министерство на околната 
среда и водите, като в него се посочи основанието и се представи подробно описание на 
планираните/извършените разходи, свързани с изпълнение изискванията на Закона за 
управление на отпадъците, както и информация за банковата сметка, по която следва да 
бъдат приведени одобрените суми. 

Съгласно писмо № 05-08-1603/15.06.2020 г. на Министъра на околната среда и 
водите, като допустими могат да бъдат разходите за прилагане на мерки, свързани със: 

1. Събиране на отпадъци, образувани в резултат на обявената извънредна 
епидемична обстановка и транспортирането им до инсталации и съоръжения за 
третирането им; 

2. Осигуряване на съдове за събиране на отпадъци, образувани в резултат на 
обявената извънредна епидемична обстановка; 

3. Третиране на отпадъци, образувани в резултат на обявената извънредна 
епидемична обстановка; 

4. Поддържане на чистотата и дезинфекция на местата, предназначени за 
обществено ползване и осигуряване на оборудване за дезинфекция и 
безопасност на публичните пространства и местата за обществено ползване. 

Наред със доказателствата, че исканата сума не надхвърля 30 на сто от натрупаните 
средства по чл. 60, ал. 2, т. 1, т. 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците, 
общината трябва да приложи и решение на Общинския съвет за исканата сума с цел 
финансиране на мерки по чл. 63, ал. 4 и ал. 7 от Закона за здравето, свързани с 
изпълнението на изискванията на ЗУО. 
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На основание чл. 63, ал. 4 от Закона за здравето „При обявена извънредна 
епидемична обстановка по ал. 1 Министърът на здравеопазването въвежда със заповед 
временни противоепидемични мерки по предложение на Главния държавен здравен 
инспектор за територията на страната или за отделна област“ и ал. 7 „Временни 
противоепидемични мерки по ал. 4 може да се въвеждат и със заповед на директора на 
съответната регионална здравна инспекция съгласувано с Главния държавен здравен 
инспектор за територията на отделна област, община или населено място.“ 

С Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България на 
територията на страната е обявено извънредно положение, като са въведени редица 
противоепидемични мерки, включително и такива ограничаващи излизането на 
гражданите извън домовете им. С Решение № 325 на Министерски съвет е въведена 
извънредна епидемична обстановка, като голяма част от противоепидемичните мерки се 
запазиха, макар и в облекчен режим. Същевременно, в резултат на разрастващата се 
епидемия, както в страната, така и в световен мащаб бяха наложени редица мерки, които 
доведоха до преустановяване на дейността на редица стопански субекти, учебни и детски 
заведения за доста продължителен период. Това от своя страна доведе до въвеждането на 
дистанционен начин на работа и обучение, а в не малко отрасли на икономиката и до 
освобождаване на работници и служители от преустановилите работа фирми. Всичко това 
принуди една част от населението да прекарва в домовете си по-голямата част от 
денонощието. Като следствие на това е и генерирането на по-големи количества битови 
отпадъци от населението.  

За осигуряване на събирането на битовите отпадъци в град Две могили общината е 
предоставила на гражданите 1800 броя индивидуални пластмасови кофи за смет с обем 
120 л. и е разположила 80 бр. метални контейнери с вместимост 1100 л., при население по 
постоянен адрес 4 455 жители. Както металните контейнери, така и пластмасовите кофи са 
закупени преди 2008 г. и към настоящия момент са с изчерпана експлоатационна годност. 
Нещо повече, индивидуалните пластмасови кофи в голямата си част са повредени до 
такава степен, че е невъзможно механизираното им изпразване в сметосъбиращите 
автомобили, което налага ръчното им разтоварване, като това води до забавяне на 
процеса, а и до разпиляване на отпадъците и повторното им събиране на ръка. По този 
начин общината неможе да предостави достатъчно качествена услуга на населението, 
защото от една страна броя на индивидуалните кофи е недостатъчен, а от друга страна 
тези съдове за битови отпадъци са в лошо състояние. Предвид всичко това, следва да се 
предприемат мерки, свързани с осигуряването на нови съдове за събиране на отпадъци, 
образувани от домакинствата в ежедневната им житейска дейност и в резултат на 
обявената извънредна епидемична обстановка. 

От направените пазарни проучвания за цените на съдове за битови отпадъци, се 
установи, че общината може да закупи пластмасови кофи с обем 120 л. на цена 54,00 лева 
за един брой с ДДС. Предварителните разчети (съобразени със заявленията на 
гражданите) сочат, че е крайно необходимо закупуването на 200 (двеста) броя 
пластмасови кофи с обем 120 л. на обща стойност 10 800,00 лева с ДДС. 

На проведеното на 30.06.2020 г. Редовно общо събрание на Регионалното 
сдружение за управление на отпадъците за регион Борово /Бяла, област Русе/, бе взето 
решение всички общини, членове на сдружението да могат да изразходват 30 на сто от 
натрупаните средства по чл. 60, ал. 2, т. 1, т. 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на 
отпадъците за прилагане на мерки по чл. 63, ал.4 и ал. 7 от Закона за здравето, свързани с 
изпълнението на изискванията на Закона за управление на отпадъците. 
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Към настоящият момент Община Две могили има натрупани средства към 
Регионално депо – Бяла в размер на 123 490,77 лв., като: 

- по чл. 60, ал. 2, т. 1 и т. 2 от Закона за управление на отпадъците в размер на 
9 021,12 лв.  

- по чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците в размер на 114 469,65 
лв.  

Средствата, натрупани по чл. 60, ал. 2, т. 1 и т. 2 са предвидени за погасяване на 
плащания, свързани с реализацията на проекта за „Закриване и рекултивация на 
съществуващо депо за битови отпадъци на територията на община Две могили, ПИ 
20184.60.381“. Следователно Община Две могили може да закупи необходимите съдове за 
събиране на отпадъци единствено от натрупаните отчисления по чл. 64, ал. 1 от Закона за 
управление на отпадъците. 

От направените пазарни проучвания за цените на съдовете за битови отпадъци, се 
установи, че общината може да закупи пластмасови кофи с обем 120 л. на цена 45,60 лева 
за един брой с ДДС франко склада на общината, и контейнери тип „Бобър“ 1 100 л. на 
цена 540,00 лева за един брой с ДДС франко склада на общината.  

30 на сто от натрупаните средства по чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на 
отпадъците са в размер на 34 340,89 лв. Предварителните разчети сочат, че е крайно 
необходимо закупуването на 137 броя пластмасови кофи с обем 120 л. на обща стойност 
6 247,20 лв. с ДДС франко склада на общината, и 52 броя контейнери тип „Бобър“ 1 100 л. 
на обща стойност 28 080,00 лв. с ДДС франко склада на общината, като общата стойност е 
в размер на 34 327,20 лв. с ДДС. 

Първа комисия разгледа на свое заседание докладната записка и излезе със 
становище тя да бъде приета, но да не ограничаваме средствата и да не фиксираме броя на 
кофите, които следва да бъдат закупени, затова предлага следния проект на решение: 

„1. Дава съгласие за изразходване на до 34 340,89 лв., представляващи 30 % от 
натрупаните средства по чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците към 
Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Борово /Бяла, област Русе/, 
/в размер на 114 469.65 лева/ за закупуването на пластмасови кофи с обем 120 л. и 
контейнери тип „Бобър“ 1 100 л.  

2. Упълномощава Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите 
действия за изпълнение решението на Общински съвет.” 

В разискванията по дванадесета точка участие взеха: 
1. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 
Съгласен съм с предложението на комисията. 
 
Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 

223/20.07.2020 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 
С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 31.07.2020 година  

 

Относно: Разходване на натрупаните средства по чл. 64, ал. 1 от Закона за 

управление на отпадъците за прилагане на мерки по чл. 63, ал. 4 и ал. 7 от Закона за 

здравето, свързани с изпълнението на изискванията на Закона за управление на 

отпадъците. 
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№ 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: 13 0 0 

 
По дванадесета 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 
общинска администрация, във връзка чл. 63, ал. 4 и ал. 7 от Закона за здравето и чл. 
64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците, § 41 от Преходните и заключителни 
разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето и Докладна 
записка с вх. № 223 от 20.07.2020 г. след проведено поименно гласуване с 13 
(тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) глас „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, 
прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 173 

 
1. Дава съгласие за изразходване на до 34 340,89 лв., представляващи 30 % от 

натрупаните средства по чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците към 
Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Борово /Бяла, област Русе/, 
/в размер на 114 469.65 лева/ за закупуването на пластмасови кофи с обем 120 л. и 
контейнери тип „Бобър“ 1 100 л.  

2. Упълномощава Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите 
действия за изпълнение решението на Общински съвет. 
 
 Тринадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Галя Додева с вх. № 224/20.07.2020 г., относно: 
Определяне на кандидати за съдебни заседатели към Районен съд – Бяла. 

По нея докладва:  
1. Галя Додева – председател на Временната Комисия по „Избора на съдебни 

заседатели”: 
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През юни месец избрахме Временна комисия, която да направи предложения за 
съдебни заседатели за четиригодишен мандат в Районен съд  Бяла, считано от 01.01.2021 
г., които след решение на Общинския съвет да представим пред Окръжен съд – Русе.  

Нашата комисия извърши необходимата работа, в резултат на което към 17.07.2020 
г. постъпи едно заявление. Същото отговаря на изискванията на закона, поради което Ви 
предлагам да бъде предложено и избрано за съдебен заседател.  

Ако до датата на провеждане на редовното заседание на Общинския съвет постъпят 
и други молби, то те ще бъдат обсъдени от Временната комисия и предложени, ако 
отговарят на условията за съдебни заседатели, да бъдат избрани за такива. 

Решението на временната комисия е: 
Предлага на Общото събрание на съдиите от Окръжен съд – Русе да обсъдят 
кандидатурите за съдебен заседател за Районен съд – Бяла от района на Общински съвет – 
Две могили, посочени в приложението. 

Разисквания по тринадесета точка нямаше. 
 
Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Галя Додева с вх. № 224/20.07.2020 г. 

е явно, моля гласувайте. 
 

По тринадесета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, 
ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 Правилник № за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация, във връзка с чл. 68 от Закона за съдебната власт във 
връзка с писмо с изх. № 1338/04.05.2020 година от Административния ръководител – 
председател на Окръжен съд – Русе, наше Решение № 158 по Протокол № 9/26.06.2020 
г. и Докладна записка с вх. № 224 от 20.07.2020 г. след проведено явно гласуване с 13 
(тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) глас „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, 
прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 174 

 
1. Предлага на Общото събрание на съдиите от Окръжен съд – Русе да обсъдят 

кандидатурите за съдебен заседател за Районен съд – Бяла от района на Общински съвет – 
Две могили, посочени в Приложение № 1 към Решението. 

2. Председателят на Общинския съвет да изпрати препис от настоящото решение 
до Административния ръководител – председател на Окръжен съд – Русе заедно с 
изискуемите документи.  
 
 Четиринадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 226/20.07.2020 г., относно: 
Осигуряване на дърва за огрев на Кметствата от община Две могили за отоплителен сезон 
2020-2021 г.  

По нея докладва:  
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1. Соня Неделчева – Нечева – член на Комисията по „Противодействие на 

корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество, сигурност, земеделие, 

животновъдство и гори, екология и други дейности”: 

Община Две могили ежегодно предоставя дърва за огрев за задоволяване нуждите 
за отопление на Кметствата на територията на общината от горски и извънгорски 
територии, собственост на Община Две могили. 

За предстоящия отоплителен сезон беше назначена комисия от общинска 
администрация, която извърши проверка за наличната дървесина и необходимите 
количества дърва за доставка по Кметства. Общото установено количество на 
необходимите дърва е в размер на 438 куб. м. пространствени, като наличната дървесина в 
Кметствата от общината и в базата на Община Две могили към момента е 152 куб. м. 
пространствени общо. След изваждане на наличните дърва за огрев от необходимите, за 
доставка остават 286 куб. м. пространствени. Към момента в базата на Общината има 
налични 80 куб. м. пространствени, а е установено, че за отоплителния сезон 2020 – 2021 
г. ще са необходими 54 куб. м. пространствени. Предлагам от наличната дървесина, 
намираща се в базата на Общината в гр. Две могили, 26 куб. м. пространствени да останат 
за резерв, който да бъде използван при нужда. Следователно общото количество на 
необходимата за доставяне дървесина е 312 куб. м. пространствени. Разходите за добива и 
доставката им ще е около 9000 лв. без ДДС.   

Предвид установеното необходимо количество дърва за огрев и направените 
редукции, Кметът на Общината ни предлага за предстоящия отоплителен сезон 2020 г. – 
2021 г. да доставим по Кметства следните количества дърва за огрев: 

№ Кметство/Кметско наместничество Количество дърва за 
огрев, м³ простр. 

1. Две могили 0 
2. Пепелина 0 
3. Широково 10 

4. Острица 27 
5. Кацелово 54 
6. К. Върбовка 59 
7. Батишница 18 
8. Бъзовец 57 

9. Чилнов 37 
10. Баниска 15 
11. Помен 5 
12. Могилино 30 

 ОБЩО:  312 
Дървесината за доставка на Кметствата от общината ще се добие от подотдели 

120г, 120р и 207щ, съгласно наше решение № 93. 
Комисията по „Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно 

придобитото имущество, сигурност, земеделие, животновъдство и гори, екология и други 
дейности” разгледа на свое заседание предложения ни проект на решение и излезе със 
становище той да бъде приет. 

В разискванията по четиринадесета точка участие взеха: 
1. Бисер Йончев – Общински съветник: 



 41

Аз мисля, че гласувахме и говорихме за пелетни котли по кметствата в населените 
места от Общината, защо сега се предвиждат такива количества дървесина? 

2. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 
Г-н Йончев, Вие сте били и Кмет на Кметство и зам.-кмет и знаете, че тези 

количества не са предвидени само за кметствата, а в тях влиза и знабдяването на 
читалища, пенсионерски клубове, здравни служби и т.н. 

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

226/20.07.2020 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 
С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 31.07.2020 година  

 

Относно: Осигуряване на дърва за огрев на Кметствата от община Две могили за 

отоплителен сезон 2020-2021 г.  

№ 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: 13 0 0 

 
След приключване на разискванията по четиринадесета точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 3, ал. 2, т. 2 от 
Правилник № 1 за организация и дейността на общинския съвет, неговите комисии 
и взаимодействието му с общинската администрация, чл. 112, ал. 2 и чл. 114, ал. 1 от 
Закона за горите и Докладна записка с вх. № 226 от 20.07.2020 г. след проведено 
поименно гласуване с 13 (тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) глас „Против” и 0 (нула) 
гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 175 
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 1. Дава съгласие да се доставят и заприходят по цена на придобиване дърва за огрев 
по Кметства в община Две могили, количествата дърва за огрев, определени в Таблица № 
1 за отоплителния сезон 2020 г. – 2021 г.  
 Таблица № 1 

№ Кметство/Кметско наместничество Количество дърва за 
огрев, м³ простр. 

1. Две могили 0 

2. Пепелина 0 
3. Широково 10 
4. Острица 27 
5. Кацелово 54 
6. К. Върбовка 59 

7. Батишница 18 
8. Бъзовец 57 

9. Чилнов 37 
10. Баниска 15 
11. Помен 5 

12. Могилино 30 

 ОБЩО:  312 

 2. Добивът на дървесината да се извърши от подотдели 120г, 120р и 207щ , 
определени в т. 1.3, от Решение № 93, взето на заседание на Общински съвет Две могили с 
Протокол № 5/28.02.2020 г., до достигане на количествата, определени в т. 1 от 
настоящото Решение. 
 3. Възлага на Кмета на Община Две могили да предприеме всички изискващи се 
действия по изпълнение на приетото Решение и по организирането и провеждането на 
процедурите по товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина. 
 
 Петнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 228/21.07.2020 г., относно: 
Приемане на „Отчет за 2019 година за дейността на отдел „Устройство на територията и 
строителство” в Община Две могили”. 

По нея докладва:  
1. Румен Марков – председател на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, общинска собственост, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

Дейността на отдел „Устройство на територията и строителство” (УТС) през 
отчетния период се състоеше в извършване на дейности по администриране на 
инвестиционния процес по устройство на територията, включващо прием на 
инвестиционни проекти и тяхната проверка, приемане на различни Подробни 
устройствени планове, тяхното изменение и попълване, разглеждане, допускане до 
процедиране, одобрение, издаване на строителни разрешения, издаване на удостоверения 
за въвеждане в експлоатация и регистрация на технически паспорти. Организиране и 
провеждане на Общински експертни съвети по устройство на територията. 
Административно техническо обслужване на физически и юридически лица, чрез 
издаване на скици, удостоверения и други необходими строителни книжа и документи за 
извършване на имотни сделки, проектиране и строителство. Осъществяване контрол на 
строителните обекти на територията на общината съгласно нормите, произтичащи от 
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Закона за устройство на територията (ЗУТ), инвеститорски контрол на обекти, 
финансирани от Общината, организационни дейности по реализацията на проекти, 
участие в процедури по провеждане на обществени поръчки, изготвяне на КСС за СМР за 
строителство и ремонт на общински обекти. 

За периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. от отдел УТС при Община Две могили 
са извършени следните административно технически услуги: 

1. Издадени удостоверения за идентичност на имот  -  55 бр. 
2. Издадени удостоверения за търпимост на строеж  -  68 бр. 
3. Издадени други удостоверения     -  11 бр. 
4. Издадени удостоверения по чл. 54а от ЗКИР   -  16 бр. 
5. Издадени скици на недвижим имот    -  264 бр. 
6. Презаверени скици      -  12 бр. 
7. Издадени визи за проучване и проектиране   -  11 бр. 
8. Изготвени оценки за съответствие от ОбЕСУТ  -  3 бр. 
9. Разглеждане и одобряване на инвестиционни проекти -  32 бр. 
10. Издадени разрешения за строеж    -  22 бр. 
11. Презаверени разрешения за строеж    -  2 бр. 
12. Издадени разрешения за изработване на ПУП  -  7 бр. 
13. Одобрени ПУП       -  16 бр. 
14. Одобрена екзекутивна документация    -  2 бр. 
15. Въвеждане в експлоатация на строежи 4 и 5 категория -  13 бр. 
16. Заверени технически паспорти    -  20 бр. 
17. Одобрени схеми за поставяне на преместваем обект -  9 бр. 
18. Издадени разрешения за поставяне на преместваем обект -  9 бр. 
19. Отразени промени в имотния регистър   -  240 бр. 
20. Заверени данъчни декларации     -  262 бр. 
21. Заверени анкетни карти на земеделски производители -  2 бр. 
От Службата по геодезия, картография и кадастър гр. Русе за гр. Две могили, чрез 

отдела са извършени следните услуги: 
1. Издадени скици на недвижими имоти    -  371 бр. 
2. Издадени удостоверения за характеристика на ПИ  -  164 бр. 
3. Отразени промени в имотния регистър   -  180 бр. 
Проведени са 17 заседания на Общинския експертен съвет по устройство на 

територията, на които са взети 27 решения. 
Приходите от дейността на отдел УТС за 2019 г. са в размер на 19018 лв. 
По реализацията на проекти през 2019 в Община Две могили са извършени 

ремонтни работи за реконструкция, рехабилитация и модернизация на следните обекти: 
1. „Ремонт и модернизация на „Културен дом” с. Помен” – 324600 лв. 
2. „Ремонт и модернизация на ДГ „Първи юни” с. Баниска” – 156307 лв. 
3. Реконструкция и рехабилитация на участъци от Общинската пътна мрежа на 

обща стойност 5571014 лв, както следва: 

 ОБЕКТ 1: „Рехабилитация и/или реконструкция на участъци от общински път 
RSE 1082 / П.К. RSE 1005/ - Баниска /TGV1137, община Две могили - участък 2: 

общински път RSE 1082 ot п.к. с път RSE 2006 до център с. Баниска” 

 ОБЕКТ 2: „Рехабилитация и/или реконструкция на участъци от общински път 
TGV1137 / граница общ. Попово – Две могили/ - Могилино - Баниска/RSE 1082/, 
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Община Две могили- участък 3.2. общински път TGV 1137 от км 3+170.59 до 

км 5+077.08 /п.к. с път RSE 2081/” 

 ОБЕКТ 2: „Рехабилитация и/или реконструкция на участъци от общински път 
TGV1137 / граница общ. Попово – Две могили/ - Могилино – Баниска /RSE 
1082/, Община Две могили- участък 4 общински път TGV 1137 от п.к. с път 

RSE 2081 до край път TGV 1137 (център с. Баниска)” 

 ОБЕКТ 3: „Рехабилитация на участък от общински път RSE 2004 / П.К. III-501/ - 
граница общ. Две могили - Борово, община Две могили, област Русе” 

4. „Основен ремонт и благоустрояване на площад пред Културен дом в с. 
Кацелово”– 50317 лв. 

5. „Закриване и рекултивация на съществуващо депо за битови отпадъци на 
територията на Община Две могили ПИ 20184.60.381” – техническа рекултивация 674318 
лв. и биологична рекултивация 3987 лв., като строителството на обекта продължава и през 
2020 г. 

6. „Изграждане на препятствия за ограничаване скоростта на МПС в с. Бъзовец” – 
15000 лв. 

През 2019 г. няма постъпили жалби и оплаквания от граждани и фирми относно 
работата и отношението на служителите от отдела. За периода от м. юли 2018 г. до м. юни 
2019 г. е извършена планова проверка от РДНСК – Русе, относно спазването на 
нормативните актове, при която не са установени нередности и нарушения.  

През м. юли 2020 г. предстои извършване на планова проверка от РДНСК – Русе за 
периода м. юли 2019 г. до м. юни 2020 г. 

Въпреки добрата работа на отдела, съществуват и проблеми, които затрудняват 
доброто обслужване на физическите и юридически лица, като един от тях е стария картен 
материал и липсата на кадастрална карта на населените места от общината. Друг основен 
проблем е липсата на общинско предприятие за извършване на строително ремонтни 
дейности, което да извършва текущи ремонти и малки по обем СМР на обекти на Община 
Две могили. 

Комисията по „Териториално устройство и строителство, общинска собственост, 
местно самоуправление и нормативна уредба” разгледа на свое заседание представената 
ни информация и излезе със становище тя да бъде приета. 

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

228/21.07.2020 г. е явно, моля гласувайте. 
 

По петнадесета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, 
ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация и Докладна записка с вх. № 228 от 21.07.2020 г. след 
проведено явно гласуване с 12 (дванадесет) гласа „За”, 0 (нула) глас „Против” и 1 
(един) глас „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 176 
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 1. Приема за сведение „Отчет за 2019 година за дейността на отдел „Устройство 
на територията и строителство” в Община Две могили”. 
 Приложение: „Отчет за 2019 година за дейността на отдел „Устройство на 
територията и строителство” в Община Две могили”. 
 
 Шестнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 227/20.07.2020 г., относно: 
Продажба на придаваема площ по улична регулация към имот с идентификатор 
20184.1.1241 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Две могили. 

По нея докладва:  
1. Ивайло Пенев – член на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, общинска собственост, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

В деловодството на Общината е постъпило заявление за закупуване на 51 кв. м. 
придаваемо място - част от улична регулация, които сe придават към имот с 
идентификатор 20184.1.1241 по КККР на гр. Две могили. 

Съгласно Обяснителна записка на обект Изчисляване площ на придаваема част по 
улична регулация към ПИ 20184.1.1241 за прилагане регулацията на парцел XXI-1241, 
кв.22 по регулационния план на гр. Две могили, целта на разработката е с основание & 8, 
ал. 2, т. 1 от ПР на ЗУТ и изчисляване на площта на придаваема част по улична регулация 
към ПИ 20184.1.1241 за прилагане регулацията на парцел XXI-1241, кв. 22 по 
регулационния план на гр. Две могили. Собственик на ПИ 20184.1.1241 е лицето, което 
изявява желание за закупуване на придаваемата площ. 

Съгласно разпоредбата на & 8, ал. 2, т. 1 от ПР на ЗУТ: Собствениците на 
поземлени имоти, могат да приложат влезлите в сила неприложени дворищно-
регулационни планове с договор за прехвърляне в собственост в нотариална форма. 

Според разпоредбата на чл. 17, ал. 2, т. 3 от Закона за устройство на територията, с 
плана за регулация се урегулират съседни неурегулирани имоти за създаване на собствени 
урегулирани имоти, а съгласно чл. 17, ал. 5 от ЗУТ, когато с плана за регулация се засягат 
поземлени имоти - общинска собственост, договорът по ал. 3 се сключва по пазарни цени 
от кмета на общината в писмена форма.  

Частта от имота, която се засяга от плана за регулация е публична общинска 
собственост, поради което е необходимо вземане на решение от Общински съвет за 
обявяването му за частна общинска собственост преди сключването на договор за покупко 
– продажба. 

Данъчната оценка на 51 кв. придаваема част към имот с идентификатор 
20184.1.1241 е 217,10 лв., а пазарната оценка е 314.00 лева. 

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

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

227/20.07.2020 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 
С П И С Ъ К 

на 
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общинските съветници, гласували поименно на 31.07.2020 година  

 

Относно: Продажба на придаваема площ по улична регулация към имот с 

идентификатор 20184.1.1241 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на 

град Две могили. 

№ 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: 13 0 0 

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

21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 3, ал. 2, т. 2 от 
Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, чл. 6, ал. 1 и ал. 3 от 
Закона за общинската собственост, & 8, ал. 2, т. 1 във връзка с & 22, ал. 1, т. 1, б. “б” 
от ЗР на Закона за устройство на територията, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската 
собственост, скица-предложение за изчисляване площ на придаваема част по улична 
регулация към ПИ 20184.1.1241 за прилагане регулацията на парцел XXI-1241, кв.22 
по регулационния план на гр. Две могили и Докладна записка с вх. № 227 от 
20.07.2020 г. след проведено поименно гласуване с 13 (тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) 
глас „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 177 

 
1. Обявява придаваем терен от 51.00 кв. м. по улична регулация от ПИ с 

идентификатор 20184.1.1.2802 – ул. „Генерал Гурко”, гр. Две могили придаван към имот с 
идентификатор 20184.1.1241, кв. 22 в гр. Две могили за частна общинска собственост. 

2. Да се продаде терен общинска собственост от 51,00 кв. м. по улична регулация 
от ПИ с идентификатор 20184.1.1.2802 – ул. „Генерал Гурко”, гр. Две могили придаван 
към имот с идентификатор 20184.1.1241, кв. 22 в гр. Две могили на Красимир Йорданов 
Русинов след заплащане на цена в размер на 314.00 лв. без ДДС. 
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3. Възлага на Кмета да изпълни решението на Общински съвет. 
4. В тридневен срок от подписването на договора за продажба да представи копие 

от същия в Общински съвет. 
 
 Седемнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 215/15.07.2020 г., относно: 
Преместване кабинета на кметския наместник в с. Широково. 

По нея докладва:  
1. Галя Додева – член на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, общинска собственост, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

Община Две могили е собственик на недвижим имот по Акт за публична общинска 
собственост № 108/12.11.1999 г. на Кмета на Община Две могили, а именно: дворно място 
с площ от 1060 кв. м., съставляващо парцел I в кв. 41 по плана на с. Широково, заедно с 
построената в него двуетажна масивна сграда – „Културен дом“, на площ от 340 кв. м. 
(сградата на Читалището). Към момента в сградата се помещават НЧ "Христо Ботев - 
1927" - с. Широково и кабинета на кметския наместник на селото.  

Постъпила е Докладна записка от кметския наместник на Широково госпожа 
Манджарова, с която тя иска предприемане на действия от Кмета на Общината за 
преместване на кабинета й от читалището  в помещение в сградата на пощата.Назначена е 
комисия от служители на общинска администрация, която да извърши проверка за 
възможността за изместване кабинета на кметския наместник. След проверката, комисията 
е констатирала, че би било удачно кабинета да бъде преместен поради следните причини:  

- Към настоящия момент кабинетът е разположен на втория етаж и възрастните 
хора от селото трудно могат да се придвижат до него; 

- През зимния период е много трудно помещението да бъде отоплявано, тъй като 
площта му е голяма и няма никаква изолация. 

- Помещението, където се иска кабинета на кметския наместник да бъде изместен е 
на първия етаж на сградата, отоплява се значително по-лесно поради по-малкия му размер 
и жителите на селото имат по-лесен достъп до него.   

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

215/15.07.2020 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 
С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 31.07.2020 година  

 

Относно: Преместване кабинета на кметския наместник в с. Широково. 

№ 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 +   
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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: 11 1 1 

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

21, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, във връзка с чл. 3, ал. 2, т. 2 от Правилник № 1 за 
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация, чл. 3, ал. 2, т .2, чл. 12, ал. 2 от 
Закона за общинската собственост и Докладна записка с вх. № 3328/19.06.2020 г. от 
кметския наместник на с. Широково – Габриела Манджарова – Димова и Докладна 
записка с вх. № 215 от 15.07.2020 г. след проведено поименно гласуване с 11 
(единадесет) гласа „За”, 1 (един) глас „Против” и 1 (един) глас „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 178 

 
1. Дава съгласие да бъде преместен кабинета на кметския наместник в с. Широково 

от сградата в парцел I в кв. 41 по плана на с. Широково, собственост на Община Две 
могили по АПОС № 108/12.11.1999 г. (сградата на НЧ „Христо Ботев – 1927“), на адрес: 
ул. „Широки брод“ № 8 в помещение с площ от 18 кв. м., находящо се в югоизточната 
част на масивна едноетажна сграда в парцел УПИ VIII – 89, в кв. 27 по плана на село 
Широково, собственост на Община Две могили по АПОС № 4168/13.07.2020 г. (сградата, 
където се намира Пощата), на адрес: ул. „Широки брод“ № 11. 

2. Възлага на Кмета на Общината да предприеме необходимите действия за 
изпълнение на Решението. 
 
 Осемнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 208/13.07.2020 г., относно: 
Продажба на поземлен имот с идентификатор № 20184.1.2432 по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на гр. Две могили по Акт за частна общинска собственост № 
4075/07.05.2020 г. 

По нея докладва:  
1. Ивайло Димитров – член на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, общинска собственост, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

Община Две могили е собственик на поземлен имот по Акт за частна общинска 
собственост № 4075/07.05.2020 г. на Кмета на Община Две могили, а именно: дворно 
място с площ от 635 кв. м., с идентификатор № 20184.1.2432 по Кадастралната карта и 
кадастралните регистри на гр. Две могили, с административен адрес: гр. Две могили, ул. 
„Драва” № 1, Община Две могили, област Русе, обособено в парцел 167, кв. 91 по стария 
регулационен план на гр. Две могили. 
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 В деловодството на Общината е постъпило заявление за закупуване на имот частна 
общинска собственост с идентификатор № 20184.1.2432 по КККР на гр. Две могили. 
 Към молбата е приложено копие от издадено Удостоверение № 408/08.12.1994 г. за 
признато право на строеж върху държавно дворно място и право на собственост върху 
построените сгради и подобрения в местата на заявителя. Към заявлението е приложено 
също и копие от разрешение за строеж № 6 от 1986 г. и Протокол № 6 от 26.03.1986 г. за 
определяне на строителна линия и ниво. Подаденото заявление и приложенията към него 
отговарят на условията на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост и на чл. 38 от 
Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – 
общинска собственост в Община Две могили. 
 Съгласно чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост „Продажба на земя - 
частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху нея сграда се 
извършва от кмета на общината без търг или конкурс по ред, определен в наредбата, а 
съгласно чл. 38 от Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
имоти и вещи – общинска собственост в Община Две могили: „Физически и юридически 
лица, притежаващи собственост върху законно построена сграда, изградена върху земя - 
частна общинска собственост, могат да придобият право на собственост върху земята без 
търг или конкурс след решение на Общински съвет, като подадат молба до кмета на 
общината.  

Данъчната оценка на имота, съгласно е в размер на 2730,50 лв., а пазарната оценка 
на имота е 3232,00 лв.  
 Имотът не е включен за продажба в Раздел IV от Програмата за управление и 
разпореждане с имоти общинска собственост на Община Две могили през 2020 година. 

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

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

208/13.07.2020 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 
С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 31.07.2020 година  

 

Относно: Продажба на поземлен имот с идентификатор № 20184.1.2432 по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Две могили по Акт за частна 

общинска собственост № 4075/07.05.2020 г. 

№ 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 +   
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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: 13 0 0 

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

ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация във връзка с чл. 3, ал. 2, т. 2 от Правилник № 1 за 
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация, чл. 35, ал. 3 от Закона за 
общинската собственост и чл. 38 и чл. 39, ал. 1 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. № 208 от 13.07.2020 г. след 
проведено поименно гласуване с 12 (дванадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против”, 
0 (нула) гласа „Въздържал се” и 1 (един) глас „Негласувал” – Драгомир Дамянов 
Драганов, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 179 

 
1. Дава съгласие да бъде включен в Раздел IV от Програмата за управление и 

разпореждане с имоти общинска собственост на Община Две могили през 2020 година 
следният имот: дворно място с площ от 635 кв. м., с идентификатор № 20184.1.2432 по 
Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Две могили, с административен 
адрес: гр. Две могили, ул. „Драва” № 1, Община Две могили, област Русе, обособено в 
парцел 167, кв. 91 по стария регулационен план на гр. Две могили по Акт за частна 
общинска собственост № 4075/07.05.2020 г. на Кмета на Община Две могили, при граници 
и съседи: север – 20184.1.2431, изток – 20184.1.2744, юг – 20184.1.2433. 
 2. Дава съгласие да бъде продадено дворно място с площ от 635 кв. м., с 
идентификатор № 20184.1.2432 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. 
Две могили, с административен адрес: гр. Две могили, ул. „Драва” № 1, Община Две 
могили, област Русе, обособено в парцел 167, кв. 91 по стария регулационен план на гр. 
Две могили по Акт за частна общинска собственост № 4075/07.05.2020 г. на Кмета на 
Община Две могили при граници и съседи: север – 20184.1.2431, изток – 20184.1.2744, юг 
– 20184.1.2433 за сумата от 3300,00 лв. (три хиляди и триста лева и нула стотинки) без 
ДДС или 3960,00 лв. (три хиляди деветстотин и шестдесет лева и нула стотинки) с ДДС на 
собственика на законно построените в имота сгради: Снежана Тодорова Йорданова, 
Надежда Диянова Йорданова и Драгомир Деянов Йорданов – наследници на Деян Дечев 
Йорданов. 

3. Възлага на Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите действия 
за: 

3.1. Изпълнение на решението по т. 1 и т. 2; 
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3.2. Сключване на договор за покупко – продажба и вписването му в Публичния 
регистър на Община Две могили за разпоредителните сделки с имоти – частна общинска 
собственост. 

3.3. В тридневен срок от сключването на договора за покупко – продажба да се 
представи копие от същия в Общински съвет, съгласно чл. 44, ал. 1, т. 18 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация. 

На основание чл. 149, ал. 1 от АПК, във връзка с чл. 45, ал. 3 от ЗМСМА решението 
подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Административен съд – 
гр. Русе по реда на Административно-процесуалния кодекс. 
 
 Деветнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 205/06.07.2020 г., относно: 
Информация за дейността на Кметския наместник на Кметстко наместничество село 
Каран Върбовка за периода 01.07.2019 г. до 30.06.2020 г. и проблемите, които стоят пред 
него. 

По нея докладва:  
1. Ахмед Недрет – секретар на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, общинска собственост, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

Комисията по „Териториално устройство и строителство, общинска собственост, 
местно самоуправление и нормативна уредба” разгледа на свое заседание информацията 
за дейността на Кметския наместник на Кметстко наместничество село Каран Върбовка за 
периода 01.07.2019 г. до 30.06.2020 г. и проблемите, които стоят пред него. Информацията 
е много подробна, описани са всички проблеми на кметското наместничество, описани са 
административните услуги, които се предлагат. Становището на втора комисия е 
информацията да бъде приета. 

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

205/06.07.2020 г. е явно, моля гласувайте. 
 
По деветнадесета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 

21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация, във връзка с Решение № 29 по Протокол № 3/20.12.2019 
г. и Докладна записка с вх. № 205 от 06.07.2020 г. след проведено явно гласуване с 13 
(тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) глас „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, 
прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 180 

 
1. Приема за сведение Информация за дейността на Кметския наместник на 

Кметстко наместничество село Каран Върбовка за периода 01.07.2019 г. до 30.06.2020 г. и 
проблемите, които стоят пред него. 
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Приложение: Информация за дейността на Кметския наместник на Кметстко 
наместничество село Каран Върбовка за периода 01.07.2019 г. до 30.06.2020 г. и 
проблемите, които стоят пред него. 
 
 Двадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Общинските съветници от групата на ПП ГЕРБ с вх. № 
197/22.06.2020 г., относно: Изменение на Правилник № 1 за организацията и дейността на 
Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 
приет с Решение № 18 по Протокол № 3/20.12.2019 г. на Общински съвет – Две могили. 

По нея докладва:  
1. Ивайло Димитров – член на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, общинска собственост, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

В чл. 119 от Правилник № 1 за организацията и дейността на Общински съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация е уредено 
работното време и възнаграждението на Председателя на Общински съвет Две могили. 
Съгласно приетия текст, Председателя на Общински съвет работи в него пет дни 
седмично, по осем часа, за което получава възнаграждение в размер на 70 (седемдесет) 
процента от месечното трудово възнаграждение на кмета на общината, а средствата се 
осигуряват от общинския бюджет в рамките на бюджета, предвиден за съвета. 

С решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. бе обявено извънредно 
положение в Р България свързано с разпространението на болестта COVID-19. Това 
доведе до криза във всички сектори от икономиката на страната, реализиране на загуби от 
предприятия поради, което и приходите в общинския бюджет значително намаляха. 
Същевременно се реализираха много разходи с непредвидим характер, свързани с 
опазване здравето и живота на хората и предотвратяване разпространението на заразата. 
Въпреки отмяната на извънредното положение и въвеждането на извънредна епидемична 
обстановка последствията от икономическата криза се отразяват на бюджета на Община 
Две могили, което налага реализирането на икономии. 

Поради това с настоящия проект за изменение на Правилник №1 за организацията 
и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 
администрация предлагам работното време на Председателя на Общински съвет Две 
могили да е пет дни седмично по четири часа, за което да получава възнаграждение 
пропорционално на работното време. 

Причините, които налагат приемането на Правилник за изменение на Правилник № 
1 са промяна на работното време и възнаграждението на Председателя на Общинския 
съвет. 

Резултатите, които се очакват от прилагането на изменението са икономия от 
финансови средства, предвидении за възнаграждение на Председателя на Общински 
съвет. 

Комисията по „Териториално устройство и строителство, общинска собственост, 
местно самоуправление и нормативна уредба” разгледа на свое заседание предложеният 
ни проект на Правилник за изменение на Правилник № 1 и излезе със становище 
предложенията в него да бъдат приети, считано от 10.08.2020 година. 

В разискванията по двадесета точка участие взеха: 
1. Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник: 
Аз искам да попитам, това ли са инстинските мотиви, поради които ние трябва да 

вземем това решение. Ако това е така, не беше ли резно да се направи един анализ на 
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финансовото състояние на Общината ком момента и това да беше обсъдено с нас 
предварително. По този начин институцията „Председател на Общински съвет” олеква. 
Можем да намерим и други варианти за намаляване на разходите, не съм убедена, че това 
е единствения вариант. 

Освен това, след като Председателят на Общинския съвет ще бъде на 4 часа, то 
какво точно ще бъде работното му време. Мисля, че това трябва да се упомене в 
правилника, за да знаем и ние кога да го търсим, за да знаят и гражданите и т.н. В кое 
време ще бъдат работени тези часове. Не мислите ли, че по този начин се нарушават най-
висшите ценности на парламентаризма. Ролята на Председателя е също толкова важна 
колкото на Кмета на Общината. 

2. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 
Това е политически въпрос и това е решението на колегите ни от ПП ГЕРБ, не 

виждам нищо лошо в това, те искат да дадат пример за това, как могат да бъдат намалени 
разходите. 

3. Христина Ефтимова – Общински съветник: 
Отчетът ще бъде направен, но по отношение на неглижирането на институцията, 

това в никакъв случай не е така. Това не е прецедент в Общината, а доказана практика, че 
това работи добре. 

4. Драгомир Дамянов – Общински съветник: 
Единствения политически орган е Общинският съвет. Нашата група още в самото 

начало при обсъждане на паривлника за дейността ни предложихме Председателят да 
бъде на 4 часа, тогава не ви беше удобно, сега вече искате той да е на 4 часа…. Мотивите 
Ви са смехотворни, не може КОВИД – 19 за 4 месеца да нанесе такива поразии, сумата ще 
бъде намалена със 700 лева и не мисля, че тези средства ще оправят положението. Щом е 
така, г-н Кмете, вземете мерки и намалете и заплатите на общинската администрация, 
нека и те последват този пример. 

5. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 
Г-н Драганов, разочаровахте ме с това, което казахте за администрацията. 

Заплатите на служителите са достатъчно ниски и няма къде повече да бъдат намалявани. 
6. Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник: 
Ще си задам вър.проса отново – с какво работно време ще бъде Председателят на 

Общинския съвет? 
7. Бисер Йончев – Общински съветник: 
Предлагам работното време на председателя да бъде от 8 до 12 ч. всеки ден, защото 

за нас е по-удобно да идваме в сутрешните часове на деня. 
8. Христина Ефтимова – Общински съветник: 
Г-н Йончев, направете си писмено предложението да отстои 30 дни на сайта на 

общината и тогава ще бъде гласувано. 
9. Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник: 
Г-жо Ефтимова, струва ми се, че подвеждате г-н Йончев, с това, което казвате. 
10. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 
Г-жо Председател, правя процедурно предложение да прекратим разискванията и 

да преминем в процедура на гласуване. 
 
Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 
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Колеги, гласуването по Докладна записка от Общинските съветници от групата на 
ПП ГЕРБ с вх. № 197/22.06.2020 г. е явно, предлагам да гласуваме измененията анблок. 
Имате ли нещо против? – Няма. 

Който е съгласен с измененията в Правилник № 1 за организацията и дейността на 
общинския съвет, неговите комиссии и взаимодействието му с общинската 
администрация, предложени с Докладна записка от Общинските съветници от групата на 
ПП ГЕРБ с вх. № 197/22.06.2020 г. , моля да гласува с вдигане на ръка. 

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

2 и чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и 
чл. 4, ал. 1 и чл. 93 от Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския 
съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация във 
връзка с чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс и Докладна записка с вх. № 
197 от 22.06.2020 г. след проведено явно гласуване с 11 (единадесет) гласа „За”, 1 
(един) глас „Против” и 1 (един) глас „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 181 

 
1. Приема Правилник за изменение Правилник № 1 за организацията и дейността 

на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, както следва: 

§ 1. В чл. 119 се правят следните изменения: 
Ал. 1 се изменя така: 
„Председателят на Общинския съвет работи в него пет дни седмично, по четири 

часа, за което получава възнаграждение в размер на 35 (тридесет и пет) % от месечното 
трудово възнаграждение на кмета на общината, а средствата се осигуряват от общинския 
бюджет”. 

§2. Заключителна разпоредба: 
Разпоредбата на § 1 влиза в сила от 10.08.2020 г.  
 

 Двадесет и първа точка от дневния ред: 
Докладна записка от Общинските съветници от групата на ПП ГЕРБ с вх. № 

201/30.06.2020 г., относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на 
Правилник № 5 за организацията и дейността на обществения посредник, действащ на 
територията на община Две могили, област Русе. 

По нея докладва:  
1. Галя Додева – член на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, общинска собственост, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

Приетият Правилник № 5 за организацията и дейността на обществения посредник, 
действащ на територията на община Две могили, създава възможност едно и също лице 
едновременно да съчетава функциите на обществен посредник и кандидат за такъв в 
рамките на следващ. Считаме, че това води до неравнопоставеност на кандидатите и 
нарушаване на основни конкурсни принципи. Правилникът допуска неограничен брой 
мандати, която възможност следва да бъде елиминирана. Ограничаването броя мандати на 
обществения посредник в Община Две могили, цели да се гарантира защитата на правата 
на неограничен кръг граждани. В повечето нормативни актове, уреждащи дейността на 
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обеществените посредници в общините, е предвидено ограничение мандатността не 
повече от два мандата. Предлагат се изменения и някои от тях са: 

Чл. 11, ал. 1се изменя така: 
„Обществения посредник се избира за срок от четири години, като функцията 

обществен посредник от едно лице може да се изпълнява за не повече от два мандата”. 
 Чл. 12  

„Изборът за нов обществен посредник се произвежда не по-късно от два месеца 
преди изтичането на мандата.”. 
 Чл. 15, ал.1 се добавя нова т. 7 със следното съдържание: 

„Правомощията на общественият посредник се прекратяват с изтичане на срока,  за 
който е избран.”. 

Чл. 15, ал.2 се допълва, като придобива следната редакция: 
„Решението за предсрочно прекратяване на правомощията на обществения 

посредник се приема по искане най-малко на една пета от състава на общинския съвет.  
В Чл. 16 се заличава „ал. 1”, като вместо това същият придобива следната редакция: 
„В срок два месеца от влизане в сила решението за предсрочно прекратяване 

правомощията на обществения посредник или от обявяването настъпване някое от 
основанията се открива процедура по избор на нов обществен посредник.  

Комисията по „Териториално устройство и строителство, общинска собственост, 
местно самоуправление и нормативна уредба” разгледа на свое заседание предложението 
и излезе със становище то да бъде прието. 

В разискванията по двадесет и първа точка участие взеха: 
1. Драгомир Дамянов – Общински съветник: 
Нашата група направи възражение срещу разпоредбите на правилника. С всичко 

сме съгласни, освен с това че институцията на обществения посредник не е необходима, 
защото голяма част от сигналите са срещу административното обслужване. Основната 
задача на обществения посреднис е да следи за дискриминационно отношение от страна 
на общенската администрация. 

Другото, което нас ни притеснява е това, че е ограничен броя мандати на 
обществения посредник в Община Две могили и общественият посредник не може да 
изпълнява длъжността си до избирането на нов. 

2. Ивайло Пенев – Общински съветник: 
Мисля, че мандата на Обществения посредник трябваше да бъде обвързан с 

мандата на Общинския съвет. 
3. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 
Едно уточнение искам тук да направя – процедурата на избор на нов Обществен 

посредник засега няма да се провежда, но това не означава, че няма да има за вбъдеще. 
Предвид ситуацията с КОВИД – 19 няма да провеждаме избор поне до края на тази 
година, а може и да се удължи този период и за следващата 2021 година. 

 
Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Общинските съветници от групата на 

ПП ГЕРБ с вх. № 201/30.06.2020 г. е явно, предлагам да гласуваме измененията анблок. 
Имате ли нещо против? – Няма. 

Който е съгласен с измененията в Правилник № 5 за организацията и дейността на 
обществения посредник, действащ на територията на община Две могили, област Русе, 
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предложени с Докладна записка от Общинските съветници от групата на ПП ГЕРБ с вх. № 
201/30.06.2020 г. , моля да гласува с вдигане на ръка. 

 
По двадесет и първа точка от дневния ред, Общинският съвет на основание 

чл. 21, ал. 2, чл. 21а, ал. 3  от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и чл. 5, ал. 3 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, при спазване изискванията на чл. 75 - чл. 80 от 
Административнопроцесуалния кодекс и чл. 8, чл. 13, чл. 15, чл. 26 и чл. 28 от Закона 
за нормативните актове и чл. 48 от Указ № 883 за прилагане на Закона за 
нормативните актове и Докладна записка с вх. № 201 от 30.06.2020 г. след проведено 
явно гласуване с 8 (осем) гласа „За”, 3 (три) гласа „Против” и 2 (два) гласа 
„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 182 

 
1. Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилник № 5 за 

организацията и дейността на обществения посредник, действащ на територията на 
община Две могили, област Русе, както следва: 
 § 1. Чл. 9, ал. 2 се изменя, като преди: „да провери и оцени познанията им в 
правозащитната област ...” се добавя думата: „цел”, като разпоредбата придобива 
следната редакция: 
 „Комисията провежда интервю с кандидатите за обществен посредник, което има за 
цел да провери и оцени познанията им в правозащитната област и вижданията им за 
взаимоотношенията между гражданите и местната власт.” 

§ 2.Чл. 11, ал. 1се изменя така: 
„Обществения посредник се избира за срок от четири години, като функцията 

обществен посредник от едно лице може да се изпълнява за не повече от два мандата”. 
 § 3. В Чл. 12 отпада изречение второ като придобива следния вид: 

„Изборът за нов обществен посредник се произвежда не по-късно от два месеца 
преди изтичането на мандата.”. 
 § 4. В Чл. 15, ал. 1 се добавя нова т. 7 със следното съдържание: 

„Правомощията на общественият посредник се прекратяват с изтичане на срока,  за 
който е избран.”. 

§ 5. Чл. 15, ал. 2 се допълва, като придобива следната редакция: 
„Решението за предсрочно прекратяване на правомощията на обществения 

посредник по чл. 15, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 4 се приема по искане най-малко на една пета от 
състава на общинския съвет, а настъпването на някое от основанията по чл. 15, ал. 1, т. 3, 
т. 5, т. 6 и т. 7 се обявява от председателя на общинския съвет на следващото заседание на 
Общинския съвет.”.  

§ 6. В Чл. 16 се заличава „ал. 1”, като вместо това същият придобива следната 
редакция: 

„В срок два месеца от влизане в сила решението за предсрочно прекратяване 
правомощията на обществения посредник по чл. 15, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 4 или от 
обявяването настъпване някое от основанията по чл. 15, ал. 1, т. 3, т. 5 и т. 6 се открива 
процедура по избор на нов обществен посредник. Решението за предсрочно прекратяване 
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на правомощията на обществения посредник по чл. 15, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 4 се приема по 
искане най-малко на една пета от състава на общинския съвет, а настъпването на някое от 
основанията по чл. 15, ал. 1, т. 3, т. 5, т. 6 и т.7 се обявява от председателя на общинския 
съвет на следващото заседание на Общинския съвет.  

§7. Заключителна разпоредба 
Разпоредбите на настоящия Правилник за изменение и допълнение на Правилник № 

5 за организацията и дейността на обществения посредник, действащ на територията  на 
община Две могили влизат в сила от деня на публикуването му на интернет страницата на 
Община Две могили и един ежедневник.   
 
 Двадесет и втора точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 218/17.07.2020 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Мелят Руждиева Ахмедова  за раждане на 
първо дете – Саваш Самет Ремзи. 

По нея докладва:  
1. Ивайло Пенев – председател на Комисията по „Образование, култура, 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма, здравеопазване и социална 

политика”: 

Комисията по „Образование, култура, вероизповедания, символика, младежта, 
спорта и туризма, здравеопазване и социална политика” разгледа на свое заседание 
подаденото заявление за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на първо 
дете. Всички необходими документи, съгласно изискванията на наредбата са представени 
в срок и са редовни, поради което стонавището на комисията е заявлението да бъде 
уважено. 

2. Юсеин Юсеинов – член на Комисията по „Бюджет и финанси”: 

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

Разисквания по двадесет и втора точка нямаше. 
 
 Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
218/17.07.2020 г. е явно, моля гласувайте. 

 

По двадесет и втора точка от дневния ред, Общинският съвет, на основание 
чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация във връзка с чл. 3, ал. 1 и ал. 2 във връзка с чл. 4, ал. 1, 
чл. 5, т. 1.1, чл. 9, т. 1, чл. 10, т. 1 и 2 от Наредба № 10 за изплащане на еднократна 
помощ при раждане на дете, подпомагане на пострадали при пътно-транспортни 
произшествия, производствени аварии, пожари, природни бедствия и други от 
бюджета на община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 218 от 
17.07.2020 г. след проведено явно гласуване с 13 (тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) 
гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 

 
РЕШЕНИЕ 
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№ 183 
 

1. Отпуска на Мелят Руждиева Ахмедова, живееща в село Чилнов, община Две 
могили, ул. „Преслав” № 14, еднократна финансова помощ в размер на 200,00 (двеста) 
лева, за раждане на първо дете – Саваш Самет Ремзи, роден на 26.05.2020 г. 

2. Средствата да бъдат изплатени по параграф 4214 “Помощи по решение на 
Общинския съвет”. 
 
 Двадесет и трета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 219/17.07.2020 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Зинеп Асанова Рюстемова за раждане на 
второ дете – Зафер Рюстемов Тасимов. 

По нея докладва:  
1. Юсеин Юсеинов – член на Комисията по „Образование, култура, 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма, здравеопазване и социална 

политика” и на Комисията по „Бюджет и финанси”: 

Комисията по „Образование, култура, вероизповедания, символика, младежта, 
спорта и туризма, здравеопазване и социална политика” разгледа на свое заседание 
подаденото заявление за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на второ 
дете. Всички необходими документи, съгласно изискванията на наредбата са представени 
в срок и са редовни, поради което стонавището на комисията е заявлението да бъде 
уважено. На заседание на Комисията по „Бюджет и финанси” също беше разгледано 
заявлението, за което взехме становище да бъде отпусната еднократна финансова помощ 
за раждане на второ дете в размер на 250 лева. 

Разисквания по двадесет и трета точка нямаше. 
 
 Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
219/17.07.2020 г. е явно, моля гласувайте. 

 

По двадесет и трета точка от дневния ред, Общинският съвет, на основание 
чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация във връзка с чл. 3, ал. 1 и ал. 2 във връзка с чл. 4, ал. 1, 
чл. 5, т. 1.2, чл. 9, т. 1, чл. 10, т. 1 и 2 от Наредба № 10 за изплащане на еднократна 
помощ при раждане на дете, подпомагане на пострадали при пътно-транспортни 
произшествия, производствени аварии, пожари, природни бедствия и други от 
бюджета на община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 219 от 
17.07.2020 г. след проведено явно гласуване с 13 (тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) 
гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
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1. Отпуска на Зинеп Асанова Рюстемова, живееща в гр. Две могили, ул. „Стоян 
Терзиев” № 22 еднократна финансова помощ в размер на 250,00 (двеста и петдесет) лева, 
за раждане на второ дете – Зафер Рюстемов Тасимов, роден на 15.05.2020 г. 

2. Средствата да бъдат изплатени по параграф 4214 “Помощи по решение на 
Общинския съвет”. 
 
 Двадесет и четвърта точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 220/17.07.2020 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Моника Ивайлова Илиева за раждане на 
първо дете – Александър Валериев Недев. 

По нея докладва:  
1. Юсеин Юсеинов – член на Комисията по „Образование, култура, 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма, здравеопазване и социална 

политика” и на Комисията по „Бюджет и финанси”: 

Комисията по „Образование, култура, вероизповедания, символика, младежта, 
спорта и туризма, здравеопазване и социална политика” разгледа на свое заседание 
подаденото заявление за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на първо 
дете. Всички необходими документи, съгласно изискванията на наредбата са представени 
в срок и са редовни, поради което стонавището на комисията е заявлението да бъде 
уважено. На заседание на Комисията по „Бюджет и финанси” също беше разгледано 
заявлението, за което взехме становище да бъде отпусната еднократна финансова помощ 
за раждане на първо дете в размер на 200 лева. 

Разисквания по двадесет и четвърта точка нямаше. 
 
 Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
220/17.07.2020 г. е явно, моля гласувайте. 

 

По двадесет и четвърта точка от дневния ред, Общинският съвет, на 
основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за 
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация във връзка с чл. 3, ал. 1 и ал. 2 
във връзка с чл. 4, ал. 1, чл. 5, т. 1.1, чл. 9, т. 1, чл. 10, т. 1 и 2 от Наредба № 10 за 
изплащане на еднократна помощ при раждане на дете, подпомагане на пострадали 
при пътно-транспортни произшествия, производствени аварии, пожари, природни 
бедствия и други от бюджета на община Две могили, област Русе и Докладна записка 
с вх. № 219 от 17.07.2020 г. след проведено явно гласуване с 13 (тринадесет) гласа 
„За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
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1. Отпуска на Моника Ивайлова Илиева, живееща в град  Две могили, ул. „Лом” № 
13, еднократна финансова помощ в размер на 200,00 (двеста) лева, за раждане на първо 
дете – Александър Валериев Недев, роден на 21.06.2020 г. 

2. Средствата да бъдат изплатени по параграф 4214 “Помощи по решение на 
Общинския съвет”. 
 
 Двадесет и пета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 221/17.07.2020 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Драгомира Бисерова Христова за раждане 
на второ дете – Кристея Преславова Ангелова. 

По нея докладва:  
1. Юсеин Юсеинов – член на Комисията по „Образование, култура, 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма, здравеопазване и социална 

политика” и на Комисията по „Бюджет и финанси”: 

Комисията по „Образование, култура, вероизповедания, символика, младежта, 
спорта и туризма, здравеопазване и социална политика” разгледа на свое заседание 
подаденото заявление за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на второ 
дете. Всички необходими документи, съгласно изискванията на наредбата са представени 
в срок и са редовни, поради което стонавището на комисията е заявлението да бъде 
уважено. На заседание на Комисията по „Бюджет и финанси” също беше разгледано 
заявлението, за което взехме становище да бъде отпусната еднократна финансова помощ 
за раждане на второ дете в размер на 250 лева. 

Разисквания по двадесет и пета точка нямаше. 
 
 Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
221/17.07.2020 г. е явно, моля гласувайте. 

 

По двадесет и пета точка от дневния ред, Общинският съвет, на основание чл. 
21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация във връзка с чл. 3, ал. 1 и ал. 2 във връзка с чл. 4, ал. 1, 
чл. 5, т. 1.2, чл. 9, т. 1, чл. 10, т. 1 и 2 от Наредба № 10 за изплащане на еднократна 
помощ при раждане на дете, подпомагане на пострадали при пътно-транспортни 
произшествия, производствени аварии, пожари, природни бедствия и други от 
бюджета на община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 219 от 
17.07.2020 г. след проведено явно гласуване с 13 (тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) 
гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
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1. Отпуска на Драгомира Бисерова Христова, живееща в гр. Две могили, бул. 
„България” № 93 еднократна финансова помощ в размер на 250,00 (двеста и петдесет) 
лева, за раждане на второ дете – Кристея Преславова Ангелова, родена на 02.07.2020 г. 

2. Средствата да бъдат изплатени по параграф 4214 “Помощи по решение на 
Общинския съвет”. 
 
 Двадесет и шеста точка от дневния ред: 

Изказвания, питания, становища и предложения от граждани. 
1. Драгомир Дамянов – Общински съветник: 
Аз имам един въпрос към Кмета на Общината – има ли някакъв проблем групата на 

СДС да финансира излъчването на заседанията на Общинския съвет по ТВ КИС 13? 
Освен това – има едно обществено недоволство на жителите на Общината за това, 

че голяма част от съветниците на ГЕРБ, както и Кмета на Общината и Кметове на 
Кметства присъстваха на един от митингите в подкрепа на правителството. Кметът на 
Общината трябва да е Кмет на жителите на цялата община, а не само на ГЕРБ.  

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

мия Общински съвет в Община Две могили.  
 

Забележка: Списъците с резултатите от проведеното поименно гласуване по точки 
3; 8; 10; 12; 14; 16; 17 и 18 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 06.08.2020 г. и отпечатан в 3 екз. 
Екз. № 1 – за Общински съвет. 
Екз. № 2 – за Кмет на Община.  
Екз. № 3 – за Областен управител. 

 
МД/МД 

          Председател на Общински съвет – Две могили:  
     
 

________________ (Юлиана Кънчева Тодорова) 


