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ОБ ЩИНА  ДВ Е  М ОГИ ЛИОБЛАС Т РУСЕ 

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 
 

№ 11 
 

Днес, 28 август 2020 година, в 9.00 часа, в конферентната зала на Община Две 

могили, започна единадесетото 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-жа Мариета Петрова – 

Секретар на Община Две могили; служители от общинска администрация; кметове на 

кметсва. 

 

Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет:  

Колеги, проектът за дневен ред на настоящото редовно заседание Ви е раздаден 

предварително. 

Преди да Ви дам думата по него, искам да Ви уведомя, че вчера Кметът на 

Общината оттегли една своя докладна записка, а именно с вх. № 260/18.08.2020 г., която е 

т. 20 от предложения ви проект за дневен ред. Поради тази причина предлагам докладните 

записки, които са след нея да минат с една точко напред. 

  Имате ли Вие други предложения за изменение или допълнение на дневния ред?  

Няма. 

 

Който е съгласен с така предложения проект за дневен ред, да стане дневен ред на 

настоящото редовно заседание на Общинския съвет, моля да гласува с вдигане на ръка. 
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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 Светлозар Донев с вх. № 239/10.08.2020 г., относно: 

Формиране на маломерни паралелки в гимназиален етап на образование под норматива за 

минимален брой ученици за учебната 2020/2021 година. 

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

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

политика”. 

2. Докладна записка от Йордан Борисов с вх. № 240/14.08.2020 г., относно: 

Приемане на Отчет за дейността на Обществения посредник при Община Две могили за 

първото шестмесечие на 2020 г. 

Докладва: Мехмед Мехмедов – член на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление и 

нормативна уредба”. 

3. Докладна записка от Юлиана Тодорова с вх. № 242/17.08.2020 г., относно: 

Прекратяване дейността на Временната комисия за изготвяне на предложения за съдебни 

заседатели за четиригодишен мандат в Районен съд град Бяла. 

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

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

4. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 243/17.08.2020 г., относно: 

Информация за извършените промени по бюджета на Община Две могили по реда на чл. 

125, ал. 1 и чл.112, ал. 5 от Закона за публичните финанси и чл. 40, ал. 1 от Наредба № 6 за 

условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за 

следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на 

Община Две могили, област Русе за второ тримесечие на 2020 година. 

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

 5. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 244/17.08.2020 г., относно: 

Включване на ДГ „Първи юни” – с. Баниска, община Две могили, област Русе в Списъка 

със защитените детски градини в Република България за учебната 2020/2021 г. 
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Докладва: Галя Додева – член на Комисията по „Образование, култура, 

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

политика”. 

6. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 245/17.08.2020 г., относно: 

Предложение за включване на ОУ „Христо Ботев” – с. Баниска в Списъка на защитените 

училища в Република България през учебната 2020/2021 година. 

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

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

социална политика”. 

7. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 246/17.08.2020 г., относно: 

Включване на ДГ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Две могили в Списъка на средищните 

детски градини в Република България за учебната 2020/2021 г.  

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

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

политика”. 

8. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 247/17.08.2020 г., относно: 

Включване на филиал „Олга Жекова” – с. Кацелово към ДГ „Св. св. Кирил и Методий” – 

гр. Две могили в Списъка със защитените детски градини в Република България за 

учебната 2020/2021 г. 

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

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

политика”. 

9. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 248/17.08.2020 г., относно: 

Предложение за включване на СУ „Св. Св. Кирил и Методий” - гр. Две могили в Списъка 

на средищните училища в Република България през учебната 2020/2021 година. 

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

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

социална политика”. 

10. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 249/17.08.2020 г., относно: 

Утвърждаване на щатни бройки, маломерни и слети паралелки в сектор „Образование” за 

учебната 2020/2021 година на територията на Община Две могили. 

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

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

социална политика”. 

11. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 250/17.08.2020 г., относно: 

Приемане на отчет, придружен с доклад за изпълнението на бюджета, сметките за 
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средства от Европейския съюз, сметки за чужди средства и състоянието на общинския 

дълг на Община Две могили за първото полугодието на 2020 г.  

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

финанси”. 

12. Докладна записка от Юлиана Тодорова с вх. № 251/17.08.2020 г., относно: 

Приемане на Отчет за изпълнението на бюджета на Общинския съвет в Община Две 

могили за периода от 01.01.2020 г. до 30.06.2020 г. включително. 

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

финанси”. 

13. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 252/17.08.2020 г., относно: 

Отдаване под наем на имот - частна общинска собственост (Хижа „Орлова чука“), 

намиращ се в землището на с. Пепелина, общ. Две могили, област Русе. 

Докладва: Ахмед Недрет – секретар на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление и 

нормативна уредба”. 

14. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 254/17.08.2020 г., относно: 

Приемане на Наредба № 31 за определяне обема на животновъдната дейност и местата за 

отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Две могили. 

Докладва: Ивайло Димитров – член на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление и 

нормативна уредба” и 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. № 255/17.08.2020 г., относно: 

Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник № 6 за устройството и 

дейността на Общинско предприятие „Обществено хранене”, действащо 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”. 

16. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 256/17.08.2020 г., относно: 

Предоставяне безвъзмездно за управление на Общинско предприятие „Обществено 

хранене“ на МПС, собственост на ЦНСТ – гр. Две могили. 

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

строителство, общинска собственост, местно самоуправление и нормативна уредба”. 
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17. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 257/17.08.2020 г., относно: 

Промени по бюджета на Община Две могили към 31.08.2020 г. и актуализация на плана за 

капиталовите разходи за 2020 година. 

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

18. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 258/18.08.2020 г., относно: 

Приемане на Наредба № 30 за условията и реда за използване на спортните обекти, 

собственост на Община Две могили, област Русе. 

Докладва: Румен Марков – председател на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление и 

нормативна уредба”. 

19. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 259/18.08.2020 г., относно: 

Допълване на Решение № 164, взето на заседание на Общински съвет с Протокол № 10 от 

31.07.2020 г. за 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: Драгомир Дамянов – член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

20. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 261/19.08.2020 г., относно:  

Приемане на информация за дейността на Общинско предприятие „Обществено 

хранене”за периода 01.01.2020 г. – 30.06.2020 г. 

Докладва: Мехмед Мехмедов – член на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление и 

нормативна уредба”. 

21. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 267/19.08.2020 г., относно: 

Продажба на недвижим имот частна общинска собственост – „Дворно място“ в с. 

Кацелово. 

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

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

22. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 268/19.08.2020 г., относно: 

Продажба на имот частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Помен, 

община Две могили с начин на трайно ползване „Нива”. 

Докладва: Мехмед Чолаков – председател на Комисията по „Противодействие 

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

животновъдство и гори, екология и други дейности”. 

23. Докладна записка от Ивайло Димитров с вх. № 270/20.08.2020 г., относно: 

Изменение на Решение № 27, взето на заседание на Общинския съвет с Протокол № 

3/20.12.2019 г. 
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Докладва: Ахмед Недрет – секретар на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление и 

нормативна уредба”. 

24. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 262/19.08.2020 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Петя Манчева Славова за раждане на второ 

дете – Виктор Найденов Славов. 

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. № 263/19.08.2020 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Мерлин Бейнурова Ахмедова за раждане 

на първо дете – Емма Сергеева Танчева. 

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. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 264/19.08.2020 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Моника Цанкова Цанева за раждане на 

първо дете – Елия Нердин Неджми. 

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”. 

27. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 265/19.08.2020 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Рювейде Самиева Илиязова за раждане на 

второ дете – Еда Сунаева Фикретова. 

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”. 

28. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 266/19.08.2020 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Мейлин Ахмедова Юсеинова за раждане 

на първо дете – Илхан Юсеинов Илханов. 
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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”. 

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

 

Първа точка от дневния ред: 

Докладна записка от Светлозар Донев с вх. № 239/10.08.2020 г., относно: 

Формиране на маломерни паралелки в гимназиален етап на образование под норматива за 

минимален брой ученици за учебната 2020/2021 година. 

По нея докладва:  

1. Румен Марков – член на Комисията по „Образование, култура, 

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

политика”: 

В Общинския съвет е постъпила докладна записка от директора на ПГСС, с която 

иска да дадем съгласието си в ПГСС „К. А. Тимирязев“ - гр. Две могили за учебната 

2020/2021 г. да бъдат формирани маломерни паралелки в IX клас на гимназиален етап на 

образование, с профил/професия „Механизация на селското стопанство“ (МСС) – 14 

ученика, за която недостигат 4 ученика и „Растителна защита и агрохимия“ (РЗА) – 17 

ученика, за която недостига 1 ученик. От страна на училището се извършват дейности за 

осигуряване на необходимите допълнителни средства, както следва: оптимизация на 

вътрешно училищната структура съобразно новите реалности; предприемане на строги 

финансови мерки за ограничаване на всички излишни разходи по училищния бюджет и за 

обезпечаване на учебно-възпитателният процес през 2020/2021 г. 

Комисията по „Образование, култура, вероизповедания, символика, младежта, 

спорта и туризма, здравеопазване и социална политика” разгледа на свое заседание 

настоящата докладна записка и излезе със становище предложеният ни проект на решение 

да бъде приет. 

Разисквания по първа точка нямаше. 

 

Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Светлозар Донев с вх. № 

239/10.08.2020 г. е явно, моля гласувайте с вдигане на ръка. 

 

По първа 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 
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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. 68, ал. 6 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за 

организация на дейностите в училищното образование и Докладна записка с вх. № 

239 от 10.08.2020 г. след проведено явно гласуване с 13 (тринадесет) гласа „За”, 0 

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

 

РЕШЕНИЕ 

№ 187 

 

1. Дава съгласие в ПГСС „К. А. Тимирязев“ град Две могили, област Русе през 

учебната 2020/2021 г. да се формират 2 (две) паралелки под норматива за минимален брой 

ученици, както следва: 

№ Клас Вид на паралелката Профил/Професия Брой ученици Недостиг 

1. IX Профилирана МСС 14 4 

2. IX Профилирана РЗА 17 1 

2. ПГСС „К. А. Тимирязев“ град Две могили, област Русе да осигури от бюджета си 

необходимото дофинансиране за обезпечаване на учебно-възпитателния процес, извън 

определените по единни разходни стандарти за съответната дейност. 

 

Втора точка от дневния ред: 

Докладна записка от Йордан Борисов с вх. № 240/14.08.2020 г., относно: 

Приемане на Отчет за дейността на Обществения посредник при Община Две могили за 

първото шестмесечие на 2020 г. 

По нея докладва:  

1. Мехмед Мехмедов – член на Комисията по „Териториално устройство и 

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

Съгласно разпоредбите на чл. 30 от Правилника № 5 за организацията и дейността 

на обществения последник, действащ на територията на община Две могили, област Русе, 

представям отчет за дейността на Обществения посредник при Община Две могили за 

първото шестмесечие на 2020 г. 

Комисията по „Териториално устройство и строителство, общинска собственост, 

местно самоуправление и нормативна уредба”, разгледа на свое заседание отчета и излезе 

със становище той да бъде приет във вида, в който ни е предложен. 

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

Колеги, гласуването по Докладна записка от Йордан Борисов с вх. № 

240/14.08.2020 г. е явно, моля гласувайте. 

 

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. 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. № 240 от 14.08.2020 г. след проведено явно 

гласуване с 13 (тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържал се”, прие 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 188 

 

1. Приема за сведение Отчет за дейността на Обществения посредник при Община 

Две могили за първото шестмесечие на 2020 г. 

Приложение: Отчет за дейността на Обществения посредник при Община Две 

могили за първото шестмесечие на 2020 г. 

 

Трета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Юлиана Тодорова с вх. № 242/17.08.2020 г., относно: 

Прекратяване дейността на Временната комисия за изготвяне на предложения за съдебни 

заседатели за четиригодишен мандат в Районен съд град Бяла. 

По нея докладва:  

1. Галя Додева – член на Комисията по „Териториално устройство и 

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

С наше решение избрахме Временна комисия, която да направи съответните 

предложения за съдебни заседатели за четиригодишен мандат в Районен съд град Бяла, 

считано от 01.01.2021 г., които след решение на Общинския съвет да представим пред 

Окръжен съд – Русе.  

Комисията извърши необходимата работа, в резултат на което към 17.07.2020 г. 

постъпи едно заявление, което отговаря на изискванията на закона и е избрано за съдебен 

заседател, с което изпълни поставената задача.  
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Становището на втора комисия е да прекратим дейността на Временната комисия 

за изготвяне на предложения за съдебни заседатели за четиригодишен мандат в Районен 

съд град Бяла. 

Разисквания по трета точка нямаше. 

 

Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Юлиана Тодорова с вх. № 

242/17.08.2020 г. е явно, моля гласувайте. 

 

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

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

администрация, чл. 51, ал. 3 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация и Докладна записка с вх. № 242 от 17.08.2020 г. след проведено явно 

гласуване с 13 (тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържал се”, прие 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 189 

 

1. Прекратява дейността на Временната комисия за изготвяне на предложения за 

съдебни заседатели за четиригодишен мандат в Районен съд град Бяла. 

 

Четвърта точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 243/17.08.2020 г., относно: 

Информация за извършените промени по бюджета на Община Две могили по реда на чл. 

125, ал. 1 и чл. 112, ал. 5 от Закона за публичните финанси и чл. 40, ал. 1 от Наредба № 6 

за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за 

следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на 

Община Две могили, област Русе за второ тримесечие на 2020 година. 

По нея докладва:  

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

Комисията по „Бюджет и финанси” разгледа на свое заседание разгледа на свое 

заседание представената информация за извършените промени по бюджета на Община 

Две могили за второто тримесечие на 2020 година, която се внася на основание чл. 125, ал. 

1 и ал. 4 и чл. 112, ал. 5 от Закона за публичните финанси и чл. 40, ал. 4 от Наредбата № 6 
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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. 

През месец април промените са следните: 

Постъпила докладна записка от Център за обществена подкрепа гр. Две могили за 

увеличение по § 1981 с 3 лв., а намаление на § 1981 с 3 лв. 

Постъпила е докладна записка от ДЦПЛУ гр. Две могили за увеличение на § 0101 с 

3990 лв., § 0205 с 50 лв., § 0560 с 200 лв.  и намаление § 1016 с 4240 лв.  

През месец май промените са следните: 

Постъпила е докладна записка от ЦНСТПЛУИ гр. Две могили на § 1062 със 135 лв. 

и намаление § 1020 със 135 лв. 

Постъпила докладна записка от Център за обществена подкрепа гр. Две могили за 

увеличение по § 0202 с 1000 лв., § 1011 с 500 лв., § 1030 с 500 лв., а намаление на § 1020 с 

2000 лв. 

Постъпила докладна записка от ОУ „Христо Ботев“ с. Баниска за промяна на 

приходите по § 62-02 /предоставен трансфер/ с -288 лв. В разходната част се намалява в 

дейност „Общообразователни училища“ § 1016 с 288 лв. 

Постъпила докладна записка от ПГСС „К. А. Тимирязев“ гр. Две могили за 

увеличаване на приходите по § 4501 /дарения/ с 4257 лв. и за увеличаване на разходите по 

§ 1016  с 4257 лв. в дейност „Професионални гимназии и паралелки“. 

Първостепенния разпоредител Община Две могили: 

Намаление на РЕЗЕРВ със 7760 лв. и увеличение на § 1030 в дейност „Изграждане, 

ремонт и поддържане на уличната мрежа” със същата сума. В дейност „Водоснабдяване и 

канализация” се увеличава § 1901 със 190 лв., а се намалява § 1016 със 190 лв. В дейност 

„Осветление на улици и площади” се увеличават § 1030 с 1044 лв. и § 1062 с 8 лв, а се 

намалява § 1016 с 1052 лв.  В дейност „Обредни домове и зали” се намалява § 0101 с 1260 

лв., а се увеличава § 0208 с 1260 лв. В дейност „Общински пазари и тържища” се намалява 

§ 1020 с 10 лв., а се увеличава § 1015 с 10 лв 

През месец юни промените са следните: 

Постъпила докладна записка от ПГСС „К. А. Тимирязев гр. Две могили за 

увеличаване на приходната част по § 24-04 с 3374 лв. и увеличение на разхода, както 

следва: § 01-01 с 1020 лв., § 02-02 с 500 лв., § 05-51 със 160 лв., § 05-52 с 45 лв., § 05-60 

със 75 лв., § 05-80 с 45 лв.,  § 10-20 с 1529 лв. 

Постъпила е докладна записка от ДЦПЛУ гр. Две могили за увеличение на § 1020 с 

1000 лв.  и намаление § 1016 с 1000 лв.  
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Получено е дарение за ЦНСТПЛУИ на стойност 5000 лв., като е увеличена 

разходната част по § 1015 с 5000 лв. 

Постъпила докладна записка от Кметство с. Баниска за промени в разходната част 

на дейност „Общинска администрация” – увеличение на § 10-15 с 1000 лв. и намаление в 

дейност „Озеленяване”на § 1015 с 600 лв., в дейност „Спортни бази за спорт на всички” на 

§ 1015 с 300 лв. и § 1016 със 100 лв.  

Първостепенния разпоредител Община Две могили: 

Държавни дейности: 

В дейност „Други дейности по вътрешната сигурност”  увеличение на § 0202 с 664 

лв. и намаление на § 1020 с 664 лв. В дейност „Отбранително-мобилизационна 

подготовка, поддържане на запаси и мощности“ увеличение на § 1013 и намаление на § 

0101 с 1064 лв. В дейност „Детска ясла“ увеличение на § 1015 и намаление на §1016 с 233 

лв.  

Местни приходи – увеличение на § 4030 и намаление на §4040 с 4042 лв. 

Местни разходи: 

В дейност „Водоснабдяване и канализация” се намалява § 1016 с 241 лв., а се 

увеличава § 1015 със 78 лв., §1020 със 138 лв. и § 1901 с 25 лв., В дейност „Осветление на 

улици и площади” се увеличават § 0202 с 830 лв., § 0551 с 51 лв., § 0560 с 30 лв и § 0580 

със 17 лв., а се намалява § 1016 с 928 лв. В дейност „Общински пазари и тържища” се 

намалява § 1016 с 51 лв., а се увеличава § 1015 с 51 лв 

Становището на първа комисия е предложеният ни проект на решение да бъде 

приет. 

Разисквания по четвърта точка нямаше. 

 

Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 

243/17.08.2020 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 28.08.2020 година  

 

Относно: Информация за извършените промени по бюджета на Община Две 

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

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

местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и 
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отчитане на бюджета на Община Две могили, област Русе за второ тримесечие на 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 

 

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

1, т. 6 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и 

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

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация, чл. 125, ал. 4 от Закона за публичните финанси, чл. 40, 

ал. 4 от Наредба № 6 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за 

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

отчитане на бюджета на Община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. 

№ 243 от 17.08.2020 г. след проведено поименно гласуване с 13 (тринадесет) гласа 

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

 

РЕШЕНИЕ 

№ 190 
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1. Приема за сведение Информация за извършените промени по бюджета на 

Община Две могили по реда на чл. 125, ал. 1 от Закона за публичните финанси за второ 

тримесечие на 2020 година. 

 

Пета точка от дневния ред: 

 Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 244/17.08.2020 г., относно: 

Включване на ДГ „Първи юни” – с. Баниска, община Две могили, област Русе в Списъка 

със защитените детски градини в Република България за учебната 2020/2021 г. 

По нея докладва:  

1. Галя Додева – член на Комисията по „Образование, култура, вероизповедания, 

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

За 2019/2020 година в списъка на защитените детски градини и училища  беше 

включена само ДГ „Първи юни” – с. Баниска без нейният Филиал „Детелина” с. Бъзовец. 

В тази връзка имаме предложение ДГ „Първи юни” – с. Баниска, заедно с нейният Филиал 

„Детелина” с. Бъзовец да бъде включена в Списъка със защитените детски градини и 

училища за учебната 2020/2021 г.  

По прогнозни данни, предоставени от директора на ДГ „Първи юни” – с. Баниска, 

през учебната 2020/2021 г. броят на децата в задължителна предучилищна възраст ще бъде 

13 (като 3 от децата пътуват от с. Помен). Във филиала на детската градина, който се 

намира в с. Бъзовец за учебната 2020/2021 година, броят на децата в задължителна 

предучилищна възраст ще бъде 13, като 3 от тях пътуват от с. Чилнов.  

 ДГ „Първи юни” - с. Баниска отговаря на критериите за защитена детска градина, 

залегнали в Постановление  на Министерски съвет. Предложеното решение е: 

Предлага на Министерството на образованието и науката при актуализиране на Списъка 

със защитените детски градини за учебната 2020/2021 г., в него да бъде включена Детска 

градина „Първи юни” – село Баниска, община Две могили, област Русе и нейният филиал 

„Детелина” – с. Бъзовец.  

Становището на трета комисия е докладната да бъде приета във вида, в който е 

представена. 

Разисквания по пета точка нямаше. 

 

Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 

244/17.08.2020 г. е явно, моля гласувайте. 
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По пета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 17, ал. 1, т. 

3, чл. 21, ал. 1, т. 23, ал. 2 и чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 54, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното 

образование, чл. 5, ал. 1 от Постановление на Министерски съвет № 121/23.06.2017 г. 

и 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. № 244 от 17.08.2020 г. след проведено явно гласуване с 13 

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

прие 

 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 191 

 

1. Предлага на Министерството на образованието и науката при актуализиране на 

Списъка със защитените детски градини за учебната 2020/2021 г., в него да бъде включена 

Детска градина „Първи юни” – село Баниска, община Две могили, област Русе и нейният 

филиал „Детелина” – с. Бъзовец; 

2. Възлага на кмета на общината в изпълнение на т. 1 от настоящото решение да 

внесе мотивирано предложение до Министерство на образованието и науката за 

включване на Детска градина „Първи юни” – село Баниска и нейният филиал “Детелина” 

с. Бъзовец в актуализирания Списък със защитените детски градини за учебната 2020/2021 

г. 

 

Шеста точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 245/17.08.2020 г., относно: 

Предложение за включване на ОУ „Христо Ботев” – с. Баниска в Списъка на защитените 

училища в Република България през учебната 2020/2021 година. 

По ния докладва:  

1. Мехмед Мехмедов – секретар на Комисията по „Образование, култура, 

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

политика”: 

 Една от основните задачи в образователната политика е осигуряването на нормален 

и равен достъп до образование на учениците в задължителна училищна възраст. ОУ 

„Христо Ботев” – с. Баниска бе включено в Списъка на защитените училища за учебната 

2020/2021 година. Съгласно чл. 5, ал. 1 от Постановление на Министерски съвет (ПМС) 
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№121/23.06.2017 г. за определяне на критерии за включване в Списъка на защитените 

детски градини и училища, същия се актуализира ежегодно по мотивирано предложение 

на кмета на общината след решение на общинския съвет. 

 В Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) е регламентирано, 

че защитено училище е държавно или общинско училище – начално, основно, обединено 

или средно, в което се обучават учениците от населени места на територията на общината 

или на съседни общини, в които няма училище. 

 Съгласно Постановление на Министерски съвет (ПМС) № 121/23.06.2017 г. за 

определяне на критерии за включване в Списъка на защитените детски градини и училища 

за защитено училище по смисъла на чл. 53, ал. 2 от ЗПУО се определя държавно или 

общинско училище – начално, основно, обединено или средно, в което се обучават най-

малко 10 ученици в задължителна училищна възраст от други населени места, в които 

няма училище, и за които това е училището, осъществяващо обучение в съответния клас и 

намиращо се на най-малко разстояние, измерено по асфалтирана пътна мрежа. 

По прогнозни данни през учебната 2020/2021 година в ОУ „Христо Ботев” – с. 

Баниска ще се обучават 47 ученици, 6 от които са в чужбина и се очаква да се завърнат на 

15.09.2020 година. От тях 8 ще са пътуващи от други населени места, в които няма 

училище, а именно: 

 1 ученик от с. Могилино, намиращо се на разстояние от 6,31 км. от с. 

Баниска; 

 7 ученици от с. Помен, намиращо се на разстояние от 8,27 км. от с. Баниска. 

Видно е, че двама ученика не достигат за изпълнението на ПМС за определяне на 

минималния брой ученици, но по отношение на отдалечеността училището отговаря на 

критериите за защитено училище. Най-близкото училище е в гр. Борово, което е на 20 км. 

разстояние от с. Могилино и на 22 км. от с. Помен, но съгласно писмо с Вх. № 

3827#1/30.07.2020 г. от Кмета на Община Борово, към настоящия момент училището няма 

възможност да приеме учениците от ОУ „Христо Ботев” село Баниска, ако то бъде 

закрито. Като основен мотив училището да бъде включено в списъците на защитените 

училища е децата да не пътуват на повече от 20 км., но и финансирането по ПМС № 121 е 

от висока важност за да продължи съществуването му.  

Комисията по „Образование, култура, вероизповедания, символика, младежта, 

спорта и туризма, здравеопазване и социална политика” разгледа на свое заседание 

настоящата докладна записка и излезе със становище предложеният ни проект на решение 

в нея да бъде приет. 

Разисквания по шеста точка нямаше. 
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Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 

245/17.08.2020 г. е явно, моля гласувайте. 

 

По шеста точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 17, ал. 1, 

т. 3, чл. 21, ал. 1, т. 23, ал. 2 и чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 53, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното 

образование, чл. 5, ал. 1 от ПМС № 121/23.06.2017 г. за определяне на критерии за 

включване в Списъка на защитените детски градини и училища и 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. № 245 от 17.08.2020 г. след проведено явно гласуване с 13 (тринадесет) гласа „За”, 

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

 

РЕШЕНИЕ 

№ 192 

 

1. Предлага на Министерството на образованието и науката при актуализиране на 

Списъка на защитените училища за учебната 2020/2021 г., в него да бъде включено и ОУ 

„Христо Ботев” – с. Баниска. 

2. Възлага на кмета на общината в изпълнение на т. 1 от настоящото решение да 

внесе мотивирано предложение до Министерство на образованието и науката за 

включване на ОУ „Христо Ботев” – с. Баниска в актуализирания Списък на защитените 

училища за учебната 2020/2021 г. 

 

Седма точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 246/17.08.2020 г., относно: 

Включване на ДГ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Две могили в Списъка на средищните 

детски градини в Република България за учебната 2020/2021 г.  

По нея докладва:  

1. Галя Додева – член на Комисията по „Образование, култура, вероизповедания, 

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

По прогнозни данни, предоставени от директора на ДГ „Св. Св. Кирил и Методий” 

– гр. Две могили, през учебната 2020/2021 г. броят на децата в задължителна 

предучилищна възраст в детската градина ще бъде 65. Броят на пътуващите 5 и 6 – 
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годишни деца от населените места е 4 деца от следните населени места: от с. Батишница – 

1 дете, от с. Екзарх Йосиф – 1 дете, от с. Чилнов – 1 дете, като тази седмица директорката 

на детското заведение е представила нова справка, от която е видно, че е записано още 

едно дете от с. Острица. 

Като основен мотив детското заведение да бъде включено в списъците на 

средищните детски градини е децата да не пътуват на повече от 20 км.  

Предложението е да бъде актуализиран Списъка със средищните детски градини и 

училища за учебната 2020/2021 г. и в него да бъде включена детската градина в  гр. Две 

могили. 

Становището на трета комисия е да приемем в този вид докладната. 

Разисквания по седма точка нямаше. 

 

Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 

246/17.08.2020 г. е явно, моля гласувайте. 

 

По седма точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 17, ал. 1, 

т. 3, чл. 21, ал. 1, т. 23, ал. 2 и чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 53, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното 

образование, чл. 3, ал. 1 от Постановление на Министерски съвет № 128/29.06.2017 г. 

и 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. № 246 от 17.08.2020 г. след проведено явно гласуване с 13 

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

прие 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 193 

 

1. Предлага на Министерството на образованието и науката при актуализиране на 

Списъка със средищните детски градини и училища за учебната 2020/2021 г., в него да 

бъде включена Детска градина „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Две могили. 

2. Възлага на кмета на общината в изпълнение на т. 1 от настоящото решение да 

внесе мотивирано предложение до Министерство на образованието и науката за 

включване на Детска градина „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Две могили в 

актуализирания Списък на средищните детски градини за учебната 2020/2021 г. 
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Осма точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 247/17.08.2020 г., относно: 

Включване на филиал „Олга Жекова” – с. Кацелово към ДГ „Св. св. Кирил и Методий” – 

гр. Две могили в Списъка със защитените детски градини в Република България за 

учебната 2020/2021 г. 

По нея докладва:  

1. Галя Додева – член на Комисията по „Образование, култура, вероизповедания, 

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

По прогнозни данни, през учебната 2020/2021 г. броят на децата в задължителна 

предучилищна възраст във филиал „Олга Жекова” с. Кацелово ще бъде 5, от тях 3 деца 

пътуващи от с. Острица и с. Каран Върбовка. Най-близката детска градина е в гр. Две 

могили, която е на разстояние 25 км. от с. Кацелово. 

Детската градина отговаря на определените критерии съгласно постановлението за 

защитена детска градина. 

Предложението е да бъде актуализиран списъка със защитените детски градини за 

учебната 2020/2021 г.и в  него да бъде включен филиал „Олга Жекова” с. Кацелово към 

Детска градина „Св. св. Кирил и Методий” – гр. Две могили като възлага  на кмета на 

общината в изпълнение на  настоящото решение да внесе мотивирано предложение до 

Министерство на образованието и науката. 

Разисквания по осма точка нямаше. 

 

Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 

247/17.08.2020 г. е явно, моля гласувайте. 

 

По осма точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 17, ал. 1, т. 

3, чл. 21, ал. 1, т. 23, ал. 2 и чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 54, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното 

образование, чл. 5, ал. 1 от Постановление на Министерски съвет № 121/23.06.2017 г. 

и 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. № 247 от 17.08.2020 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 

№ 194 

 

1. Предлага на Министерството на образованието и науката при актуализиране на 

Списъка със защитените детски градини за учебната 2020/2021 г., в него да бъде включен 

филиал „Олга Жекова” с. Кацелово към Детска градина „Св. св. Кирил и Методий” – гр. 

Две могили; 

2. Възлага на кмета на общината в изпълнение на т. 1 от настоящото решение да 

внесе мотивирано предложение до Министерство на образованието и науката за 

включване на филиал „Олга Жекова” с. Кацелово към Детска градина „Св. св. Кирил и 

Методий” – гр. Две могили в актуализирания Списък със защитените детски градини за 

учебната 2020/2021 г. 

 

Девета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 248/17.08.2020 г., относно: 

Предложение за включване на СУ „Св. Св. Кирил и Методий” - гр. Две могили в Списъка 

на средищните училища в Република България през учебната 2020/2021 година. 

По нея докладва:  

1. Мехмед Мехмедов – секретар на Комисията по „Образование, култура, 

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

политика”: 

 Една от основните задачи в образователната политика е осигуряването на нормален 

и равен достъп до образование на учениците в задължителна училищна възраст. СУ „Св. 

Св. Кирил и Методий” - гр. Две могили бе включено в Списъка на средищните училища за 

учебната 2019/2020 година. Съгласно чл. 3, ал. 1 от Постановление на Министерски съвет 

(ПМС) №128/29.06.2017 г. за определяне на критерии за включване в Списъка на 

средищните детски градини и училища, същият се актуализира ежегодно по мотивирано 

предложение на кмета на общината, след решение на общинския съвет. 

 В Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) е регламентирано, 

че средищно училище е държавно или общинско училище – начално, основно, обединено 

или средно, в което се обучават учениците от населени места на територията на общината 

или на съседни общини, в които няма училище. 

 Съгласно Постановление на Министерски съвет (ПМС) №128/29.06.2017 г. за 

определяне на критерии за включване в Списъка на средищните детски градини и 

училища за средищно училище по смисъла на чл. 53, ал. 2 от ЗПУО се определя държавно 

или общинско училище – начално, основно, обединено или средно, в което се обучават 
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най-малко 10 ученици в задължителна училищна възраст от други населени места, в които 

няма училище и за които това е училището, осъществяващо обучение в съответния клас и 

намиращо се на най-малко разстояние, измерено по асфалтирана пътна мрежа. 

По прогнозни данни през учебната 2020/2021 година в СУ „Св. св. Кирил и 

Методий”– гр. Две могили ще се обучават 143 ученици в задължителна училищна възраст 

от други населени места, в които няма училище и за които това е училището, 

осъществяващо обучение в съответния клас и намиращо се на най-малко разстояние, 

измерено по асфалтирана пътна мрежа, а именно: 

 33 ученика от с. Кацелово, намиращо се на разстояние 24, 09 км.; 

 10 ученика от с. Каран Върбовка, намиращо се на разстояние от 19, 46 км.; 

 13 ученика от с. Острица, намиращо се на разстояние от 13, 19 км.; 

 10 ученика от с. Чилнов, намиращо се на разстояние от 13, 83 км.; 

 52 ученика от с. Бъзовец, намиращо се на разстояние от 12, 13 км.; 

 23 ученика от с. Батишница, намиращо се на разстояние от 7 км; 

 2 ученика от с. Широково, намиращо се на разстояние от 10 км. 

Комисията по „Образование, култура, вероизповедания, символика, младежта, 

спорта и туризма, здравеопазване и социална политика” 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. № 

248/17.08.2020 г. е явно, моля гласувайте. 

 

По девета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 17, ал. 1, 

т. 3, чл. 21, ал. 1, т. 23, ал. 2 и чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 53, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното 

образование, чл. 3, ал. 1 от Постановление на Министерски съвет № 128/29.06.2017 г. 

за определяне на критерии за включване в Списъка на средищните детски градини 

(обн., ДВ, бр.53 от 04.07.2017 г.) и 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. № 248 

от 17.08.2020 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 

№ 195 

 

 1. Предлага на Министерството на образованието и науката при актуализиране на 

Списъка на средищните училища за учебната 2020/2021 г., в него да бъде включено и СУ 

„Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Две могили. 

2. Възлага на кмета на общината в изпълнение на т. 1 от настоящото решение да 

внесе мотивирано предложение до Министерство на образованието и науката за 

включване на СУ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Две могили в актуализирания Списък 

на средищните училища за учебната 2020/2021 г. 

 

Десета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 249/17.08.2020 г., относно: 

Утвърждаване на щатни бройки, маломерни и слети паралелки в сектор „Образование” за 

учебната 2020/2021 година на територията на Община Две могили. 

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 

настоящата докладна записка и аз ще ви зачета проекта на решение, който ни се предлага, 

въпреки че е доста дълъг: 

„1. Дава разрешение за формиране и функциониране на следните групи деца в 

детските градини на територията на община Две могили:  

1.1. Формиране и функциониране на Втора възрастова група с 24 деца (над 

норматива с 1 бр. за максимален брой) в ДГ „Св. Св. Кирил и Методий” - гр. Две могили.  

1.2. Формиране и функциониране на Трета възрастова група с 25 деца (над 

норматива с 2 бр. за максимален брой) в ДГ „Св. Св. Кирил и Методий” - гр. Две могили. 

1.3. Формиране и функциониране на Четвърта възрастова група с 25 деца (над 

норматива с 2 бр. за максимален брой) ДГ „Св. Св. Кирил и Методий” - гр. Две могили. 

1.4. Формиране и функциониране на две Разновъзрастови групи – една група в ДГ 

„Св. Св. Кирил и Методий” и една във филиал „Олга Жекова” с. Кацелово. 

1.5. Формиране и функциониране на яслена група в ДГ „Св. Св. Кирил и Методий” 

град Две могили. 
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1.6. Формиране и функциониране на една Разновъзрастова група във филиал 

„Детелина“ село Бъзовец към ДГ „Първи Юни“ село Баниска. 

2. Дава съгласие за функциониране на слети паралелки и брой ученици под 

установения минимум в ОУ „Христо Ботев” - с. Баниска, както следва:  

№ Паралелка 
Норма за пълняемост на 

паралелката 
Реален брой 

1. 
І – II клас 

(слята/маломерна) 
16 - 22 

9 ученика (6 ученика I клас и 

3 ученика II клас) 

2. ІІI клас (маломерна) 16 -22 8 ученика 

3. IV клас (маломерна) 18 - 22 7 ученика 

4. V – VІ клас (маломерна) 18 - 26 
11 ученика (5 ученика V клас 

и 6 ученика VI клас) 

5. VII клас (маломерна) 18 - 26 6 ученика 

 2.1. Утвърждава дофинансирането на непълни и слети паралелки, в съответствие с 

изискването за минимален брой ученици в паралелките по Наредбата за финансиране на 

институциите в системата на предучилищното и училищно образование, за учебната 

2020/2021 година за периода 15 септември – 31 декември 2020 г., както следва: 

 ОУ „Христо Ботев” с. Баниска – 1 603.98 лева.  

2.2. Утвърждава дофинансирането на всички маломерни паралелки с по-малко от 

10 ученици за учебната 2020/2021 година за периода 15 септември – 31 декември 2020 г., 

както следва: 

 ОУ „Христо Ботев” с. Баниска – 4 811,94 лв.  

ОБЩА СУМА ЗА ДОФИНАНСИРАНЕ: 6 415,92 лева 

3. Дава съгласие за формиране и функциониране на паралелка с Хуманитарен 

профил (X клас) с брой ученици под установения минимум в СУ „Св. Св. Кирил и 

Методий”– гр. Две могили както следва:  

№ Паралелка 
Норма за пълняемост на 

паралелката 

Реален брой 

деца 

1. X клас 18 – 26  14 деца 

 3.1. СУ „Св. Св. Кирил и Методий”– гр. Две могили да осигури от бюджета си 

необходимото дофинансиране за обезпечаване на учебно-възпитателния процес извън 

определените по единните разходни стандарти за съответната дейност. 

4. Определя следната численост на персонала в сектор „Образование“, както 

следва: 

4.1. ДГ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Две могили: 

4.1.1. В ДГ – гр. Две могили: 
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- педагогически персонал     11 бр. (в т.ч. директор) 

- непедагогически персонал    11 бр. (в т.ч. счетоводител) 

- медицински персонал      2 бр. 

- детегледачки      2 бр. 

4.1.2.Във Филиал „Олга Жекова” с. Кацелово: 

- педагогически персонал     2 бр. 

- непедагогически персонал    2 бр. 

Общо: 30 бр., в т.ч. 13 бр. Педагогически; 13 бр. непедагогически персонал; 2 бр. 

медицински персонал и 2 бр. детегледачки. 

4.2. ДГ „Първи юни” с. Баниска 

4.2.1. В ДГ – с. Баниска: 

- педагогически персонал     4 бр. (в т.ч. директор) 

- непедагогически персонал    5 бр. (в т.ч. счетоводител) 

4.2.2. Във филиал „Детелина” с. Бъзовец: 

- педагогически персонал     2 бр. 

- непедагогически персонал    2 бр. 

4.2.3. Шофьор на училищен автобус                                     1 бр. 

Общо: 14 бр., в т.ч. 6 бр. педагогически и 8 бр. непедагогически персонал. 

4.3. ЦПЛРИСКИОНИС „Д-р Д. Пангелов” - Две могили 

 4.3.1.Педагогически специалисти с ръководни функции: 1,0 щатна бройка – 

директор; 

 4.3.2. Педагогически специалисти – 4,5 щатни бройки за учебната 2020/2021 г., от 

които:  

 Учител танцово изкуство – 2,5 щатни бройки; 

 Учител спортни дейности и туризъм – 1,0 щатна бройка; 

 Учител музика – 1,0 щатна бройка; 

Общо: 5,5 щатни бройки за учебната 2020/2021 г. в т.ч. 1 бр. педагогически 

специалисти с ръководни функции и 4,5 бр. педагогически специалисти. 

5. Упълномощава Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите 

действия по изпълнение на решението на Общинския съвет и да изпрати препис от 

решението на Началника на РУО – Русе. 

Становището на трета комисия е предложеният ни проект на решение да бъде 

приет. 

Разисквания по десета точка нямаше. 

 

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

249/17.08.2020 г. е явно, моля гласувайте. 

 

По десета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 17, ал. 1, 

т. 3, 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, съгласно чл. 54, чл. 57 и чл. 57а, чл. 58, ал. 2, чл. 63, чл. 

66, чл. 68, ал. 1, т. 1 и т. 2, чл. 69, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за финансирането на 

институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с 

ПМС № 219 от 05.10.2017 г. и Докладна записка с вх. № 249 от 17.08.2020 г. след 

проведено явно гласуване с 13 (тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 

(нула) гласа „Въздържал се”, прие 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 196 

 

1. Дава разрешение за формиране и функциониране на следните групи деца в 

детските градини на територията на община Две могили:  

1.1. Формиране и функциониране на Втора възрастова група с 24 деца (над 

норматива с 1 бр. за максимален брой) в ДГ „Св. Св. Кирил и Методий” - гр. Две могили.  

1.2. Формиране и функциониране на Трета възрастова група с 25 деца (над 

норматива с 2 бр. за максимален брой) в ДГ „Св. Св. Кирил и Методий” - гр. Две могили. 

1.3. Формиране и функциониране на Четвърта възрастова група с 25 деца (над 

норматива с 2 бр. за максимален брой) ДГ „Св. Св. Кирил и Методий” - гр. Две могили. 

1.4. Формиране и функциониране на две Разновъзрастови групи – една група в ДГ 

„Св. Св. Кирил и Методий” и една във филиал „Олга Жекова” с. Кацелово. 

1.5. Формиране и функциониране на яслена група в ДГ „Св. Св. Кирил и Методий” 

град Две могили. 

1.6. Формиране и функциониране на една Разновъзрастова група във филиал 

„Детелина“ село Бъзовец към ДГ „Първи Юни“ село Баниска. 

2. Дава съгласие за функциониране на слети паралелки и брой ученици под 

установения минимум в ОУ „Христо Ботев” - с. Баниска, както следва:  

№ Паралелка 
Норма за пълняемост 

на паралелката 
Реален брой 

1. І – II клас 16 - 22 9 ученика (6 ученика I клас и 
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(слята/маломерна) 3 ученика II клас) 

2. ІІI клас (маломерна) 16 -22 8 ученика 

3. IV клас (маломерна) 18 - 22 7 ученика 

4. V – VІ клас (маломерна) 18 - 26 
11 ученика (5 ученика V клас 

и 6 ученика VI клас) 

5. VII клас (маломерна) 18 - 26 7 ученика 

 2.1. Утвърждава дофинансирането на непълни и слети паралелки, в съответствие с 

изискването за минимален брой ученици в паралелките по Наредбата за финансиране на 

институциите в системата на предучилищното и училищно образование, за учебната 

2020/2021 година за периода 15 септември – 31 декември 2020 г., както следва: 

 ОУ „Христо Ботев” с. Баниска – 1 603.98 лева.  

2.2. Утвърждава дофинансирането на всички маломерни паралелки с по-малко от 

10 ученици за учебната 2020/2021 година за периода 15 септември – 31 декември 2020 г., 

както следва: 

 ОУ „Христо Ботев” с. Баниска – 4 811,94 лв.  

ОБЩА СУМА ЗА ДОФИНАНСИРАНЕ: 6 415,92 лева 

3. Дава съгласие за формиране и функциониране на паралелка с Хуманитарен 

профил (X клас) с брой ученици под установения минимум в СУ „Св. Св. Кирил и 

Методий”– гр. Две могили както следва:  

№ Паралелка 
Норма за пълняемост на 

паралелката 

Реален брой 

деца 

1. X клас 18 – 26  15 деца 

 3.1. СУ „Св. Св. Кирил и Методий”– гр. Две могили да осигури от бюджета си 

необходимото дофинансиране за обезпечаване на учебно-възпитателния процес извън 

определените по единните разходни стандарти за съответната дейност. 

4. Определя следната численост на персонала в сектор „Образование“, както 

следва: 

4.1. ДГ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Две могили: 

4.1.1. В ДГ – гр. Две могили: 

- педагогически персонал     11 бр. (в т.ч. директор) 

- непедагогически персонал    11 бр. (в т.ч. счетоводител) 

- медицински персонал     2 бр. 

- детегледачки      2 бр. 

4.1.2.Във Филиал „Олга Жекова” с. Кацелово: 

- педагогически персонал     2 бр. 

- непедагогически персонал    2 бр. 
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Общо: 30 бр., в т.ч. 13 бр. Педагогически; 13 бр. непедагогически персонал; 2 бр. 

медицински персонал и 2 бр. детегледачки. 

4.2. ДГ „Първи юни” с. Баниска 

4.2.1. В ДГ – с. Баниска: 

- педагогически персонал     4 бр. (в т.ч. директор) 

- непедагогически персонал    5 бр. (в т.ч. счетоводител) 

4.2.2. Във филиал „Детелина” с. Бъзовец: 

- педагогически персонал     2 бр. 

- непедагогически персонал    2 бр. 

4.2.3. Шофьор на училищен автобус   1 бр. 

Общо: 14 бр., в т.ч. 6 бр. педагогически и 8 бр. непедагогически персонал. 

4.3. ЦПЛРИСКИОНИС „Д-р Д. Пангелов” - Две могили 

 4.3.1.Педагогически специалисти с ръководни функции: 1,0 щатна бройка – 

директор; 

 4.3.2. Педагогически специалисти – 4,5 щатни бройки за учебната 2020/2021 г., от 

които:  

 Учител танцово изкуство – 2,5 щатни бройки; 

 Учител спортни дейности и туризъм – 1,0 щатна бройка; 

 Учител музика – 1,0 щатна бройка; 

Общо: 5,5 щатни бройки за учебната 2020/2021 г. в т.ч. 1 бр. педагогически 

специалисти с ръководни функции и 4,5 бр. педагогически специалисти. 

5. Упълномощава Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите 

действия по изпълнение на решението на Общинския съвет и да изпрати препис от 

решението на Началника на РУО – Русе. 

 

Единадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 250/17.08.2020 г., относно: 

Приемане на отчет, придружен с доклад за изпълнението на бюджета, сметките за 

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

дълг на Община Две могили за първото полугодието на 2020 г.  

По нея докладва:  

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

В изпълнение на задълженията си по чл.137, ал. 2 от Закона за публичните финанси 

и чл.49, ал. 2 от Наредба № 6 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за 

местните дейности и съгласно приетия График за изготвяне и представяне на програми, 

планове, доклади, отчети и информации на редовните заседания на Общински съвет – Две 
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могили, Кметът на Общината ни е представил доклад за изпълнението на бюджета, сметки 

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

дълг на Община Две могили за полугодието на 2020 г. 

Аз само ще припомня, че първоначалният бюджет на община Две могили за 2020 г. 

беше приет в размер на 9 421 799 лв., в това число: приходи за държавни дейности 5 097 

702 лв., от които държавен трансфер на обща допълваща субсидия 4 826 804 лв.; 

собствени приходи на поделения на делегиран бюджет – 36 686 лв., временно съхранявани 

средства /минус/ - 42 586 лв. и преходен остатък – 276 798 лв.; приходи за местни 

дейности 4 324 097 лв., от тях: данъчни приходи 566 300 лв., неданъчни приходи 1 478 513 

лв., обща изравнителна субсидия 888 300 лв.; обща изравнителна за зимно 

снегопочистване – 143 100 лв., целева субсидия за капиталови разходи 522 400 лв., 

трансфери - /минус/ - 367 517 лв., временни безлихвени заеми /минус/ – 66 690 лв., друго 

финансиране – 108 195 лв., преходен остатък – 1 194 596 лв.; и съответно план за 

разходите в размер на 9 421 799 лв., от които разходи за държавните дейности – 5 097 702 

лв.; разходи за държавните дейности – дофинансиране с общински приходи 318 942 лв.; 

разходи за местни дейности 4 005 154 лв. 

Изпълнението на приходи с държавен характер е в размер на 2483563 лв. или 46 % 

от годишния план, а изпълнението на приходите с местен характер са в размер на 2379944 

лв. или 52% от годишния план. 

Към 30.06.2020 г. общината няма общински дълг. 

Комисията по „Бюджет и финанси” разгледа на свое заседание отчета за 

изпълнението на бюджета, сметките за средства от Европейския съюз, сметки за чужди 

средства и състоянието на общинския дълг на Община Две могили за първото 

полугодието на 2020 г. и излезе със становище той да бъде приет във вида, в който ни е 

представен. 

Разисквания по единадесета точка нямаше. 

 

Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 

250/17.08.2020 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 28.08.2020 година  
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Относно: Приемане на отчет, придружен с доклад за изпълнението на бюджета, 

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

на общинския дълг на Община Две могили за първото полугодието на 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 +   

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

ал. 1, т. 6 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и във връзка с чл. 137, ал. 2 от Закона за публичните финанси, чл. 8а 

от Закона за общинския дълг, чл. 49, ал. 2 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. № 250 от 17.08.2020 г. след проведено поименно гласуване с 13 (тринадесет) гласа 

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

 

РЕШЕНИЕ 

№ 197 
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1. Приема отчета за изпълнението на бюджета за полугодие 2020 г. в съответствие с 

единната бюджетна класификация в следните параметри: 

1.1. По прихода /разпределени по параграфи, съгласно 

Приложение № 2/: 

4 863 507 лева 

1.1.1. Данъчни приходи  300 573 лева 

1.1.2. Неданъчни приходи 507 942 лева 

1.1.3.  Взаимоотношения с РБ (субсидии) 3 228 099 лева 

1.1.4. Трансфери от министерства и ведомства  95 974 лева 

1.1.5. Предоставени временни безлихвени заеми §7600 32 316 лева 

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

9300 

106 046 лева  

1.1.7. Средства по сметки 592 557 лева 

  в това число: 

- преходен остатък от 2019 г. /плюс/  

- остатък в банка в края на полугодие 2019 г. /минус/ 

- остатък в каса в края на полугодие 2019 г. /минус/ 

 

1 471 394 лева 

-878 683 лева 

-154 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): 

 

4 863 507 лева 

1.2.1. Разходи за делегирани от държавата дейности 2 483 563 лева 

1.2.2 Разходи за местни дейности 2 230 088 лева 

1.2.3 Разходи за дофинансиране в общински приходи на 

делегирани от държавата дейности 

149 856 лева 

 2. Приема отчета за изпълнението на сметки за средства от Европейския съюз за 

полугодие 2020 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   40 165 лева 

2.1.2. Получени приходи 89 367 лева 

2.1.3. Разходи 129 508 лева 

2.1.4. Наличност в края на периода  24 лева 

2.2. Сметка за средства от ЕС, администрирани от 

Разплащателна агенция към ДФ „Земеделие” 
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2.2.1. Наличност в началота на периода 0 лева 

2.2.2. Получени приходи 3 436 700 лева 

2.2.3. Разходи 3 436 700 лева  

2.2.4. Наличност в края на периода  0 лева 

2.3. Сметка за други средства от Европейския съюз  0 лева 

2.3.1. Наличност в началота на периода 0 лева 

2.3.2. Получени приходи 0 лева 

2.3.3. Разходи 0 лева  

2.3.4. Наличност в края на периода  0 лева 

   

3. Приема отчета за изпълнението на сметките за чужди средства за полугодие 2020 

г. в следните размери: 

3.1. Сметка на чужди средства  

3.1.1. Наличност в началото на периода   24 0362 лева 

3.1.2. Получени и възстановени гаранции по договори и 

изплатени ренти за земеделски земи 

9 915 лева 

3.1.3. Наличност в края на периода  250 277 лева 

 

Дванадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Юлиана Тодорова с вх. № 251/17.08.2020 г., относно: 

Приемане на Отчет за изпълнението на бюджета на Общинския съвет в Община Две 

могили за периода от 01.01.2020 г. до 30.06.2020 г. включително. 

По нея докладва:  

1. Соня Неделчева – Нечева – секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”: 

С настоящата докладна записка ни е представен за приемане отчет за изпълнението 

на бюджета на Общинския съвет в Община Две могили за периода от 01.01.2020 г. до 

30.06.2020 г. включително. Отчетът беше разгледан за заседание на първа комисия, която 

излезе със становище той да бъде приет в представения му вид. 

Разисквания по дванадесета точка нямаше. 

 

Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Юлиана Тодорова с вх. № 

251/17.08.2020 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 28.08.2020 година  
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Относно: Приемане на Отчет за изпълнението на бюджета на Общинския съвет 

в Община Две могили за периода от 01.01.2020 г. до 30.06.2020 г. включително. 

№ 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 

общинската администрация и Докладна записка с вх. № 251 от 17.08.2020 г. след 

проведено поименно гласуване с 13 (тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) глас „Против” и 

0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 198 

 

1. Приема Отчет за изпълнението на бюджета на Общинския съвет в Община Две 

могили за периода от 01.01.2020 г. до 30.06.2020 г. включително. 

Приложение: Отчет за изпълнението на бюджета на Общинския съвет в Община 

Две могили за периода от 01.01.2020 г. до 30.06.2020 г. включително. 
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 Тринадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 252/17.08.2020 г., относно: 

Отдаване под наем на имот - частна общинска собственост (Хижа „Орлова чука“), 

намиращ се в землището на с. Пепелина, общ. Две могили, област Русе. 

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 недвижим имот по Акт за частна общинска 

собственост № 4166/10.07.2020 г., находящ се в землището на с. Пепелина, община Две 

могили, обл. Русе, а именно: „Курортна, туристическа сграда“ с площ от 55 кв. м., 

представляваща двуетажна сграда с идентификатор 55837.156.1.1 по КККР на с. Пепелина 

(Хижа „Орлова чука“), разположена в поземлен имот с идентификатор 55837.156.1 по 

КККР на с. Пепелина, строена през 1976 г. 

Хижата е предоставена безвъзмездно за управление на Общинско предприятие 

„Обществено хранене“ с Решение № 995, взето на заседание на Общински съвет – Две 

могили с Протокол № 50/19.04.2019 г. Към настоящия момент посещаемостта е много 

ниска, като за 2018 година е генерирала приход от такси в размер на 1048 лева, а за 2019 

година – 1347 лева. 

В деловодството на Община Две могили е постъпило заявление, с което е изявено 

желание за наемане на Хижа „Орлова чука“ с цел развитие на екологичен туризъм, 

ориентиран към семейни почивки, празненства на малки групи хора, съобразен със 

законовите норми. Намеренията на потенциалния наемател са дългосрочно наемане на 

хижата и инвестиране в нея с цел развитието на туристическия обект „Орлова чука“. 

Икономически изгодно е за Община Две могили, съществуващата хижа да бъде отдадена 

под наем на сериозен инвеститор, който да осъщестява текущата поддръжка, като 

същевременно Общината ще получава ежемесечен наем. С увеличаване посещаемостта на 

Хижата, ще се увеличат и посещенията на Пещерата „Орлова чука“ и Павилиона към нея, 

а от там и приходите от събираните такси. 

Към настоящият момент имотът не е включен за отдаване под наем 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 предложения ни 

проект на решение и излезе със становище той да бъде приет. 

В разискванията по тринадесета точка участие взеха: 
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1. Христина Ефтимова – Общински съветник: 

Аз имам две предложения по проекта на решение, а именно: 

Първо – в т. 2 след думите „…..за срок до 10 години ….“ да се добавят думите „… 

като договорът се подновява ежегодно …“. 

Второ – т. 3.2. от предложения ни проект на решение да отпадне. 

2. Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник: 

И аз имам едно предложение – срокът в т. 2 да не е 10 години, а до 5 

3. Бисер Йончев – Общински съветник: 

Тъй като няма писмено становище от Управителя на ОХ, ще помоля в момента да 

чуем неговото мнение. 

4. Явор Цветанов – Управител на ОП „Обществено хранене“: 

Според мен е съвсем нормално да се отдаде под наем хижата, тъй като приходите 

са твърде ниски, особено тази година, след отварянето на хижата имаме само едно 

посещение. 

5. Бисер Йончев – Общински съветник: 

Аз също съм на мнение, че т. 3.2. трябва да отпадне, нека Общината да поеме 

ангажимент да поддържа пътя до там през зимния период. 

6. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Направените предложения са резонни – логиката, договорът да е до 10 години, като 

се подновява всяка година дава възможност от страна на наемодателя при недобро 

стопанисване на имота да се прекрати договора. 

Предложението да е до 5 години – този, който го наеме ще направи инвестиции във 

въпросния имот и би следвало след това да иска да си ги възвърне. 

Аз съм съгласен срокът да си остане до 10 години, като договорът се подновява 

всяка година с анекс, защото и по този начин наемателят ще има и някакви задължения да 

стопанисва добре имота. 

За т. 3.2. съм съгласен да отпадне – така или иначе за последните 5 години, 

анализът, който сме правили показва, че непроходимостта на този път е не повече от 

около две седмици. 

7. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 

Това допълнение – договорът да е до 10 години се записва в самия договор, дали 

ще се актуализира всяка година, дали цената ще се актуализира според инфлацията и т.н. 

,всичко това се записва в самия договор. 

Това, което предлагате не звучи много логично – до 10 години, а всяка година да се 

подновява. Аз не съм юрист, но така ми се струва. 

8. Христина Ефтимова – Общински съветник: 
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В такъв случай аз си оттеглям предложението, но държа срокът на договора да бъде 

до 10 години. 

9. Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник: 

Моето предложение е срокът да бъде 5 години и е свързано с цената, която ще бъде 

достигната на търга, тя не може да се увеличава, може да се актуализира спрямо 

инфлационния индекс, но не може да се увеличава, мисля, че 5 години е достатъчно голям 

период. Плюс това ние отдаваме хижата, не отдаваме прилежащи терени и т.н., където да 

се правят подобрения и други инвестиции. Това са мотивите ми,отгоре на това хижата се 

ремонтира и т.н. 

 

Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 

252/17.08.2020 г. е поименно, но преди да пусна списъка за поименно гласуване се 

прогласуваме направените предложения по реда на тяхното постъпване. 

Първо ще гласуваме предложението в т. 2, така както е по докладна записка, а 

именно: „2. Дава съгласие да бъде отдаден под наем след провеждане на публичен търг с 

явно наддаване за срок до 10 години за извършване на туристическа дейност следният 

имот …“. 

Който е съгласен с предложението, така както е по докладна записка, което изчетох 

току-що, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 

Въздържал се. 

С 8 (осем) гласа „За”, 5 (пет) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, 

предложението се приема. 

Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

В такъв случай второто предложение няма да го подлагам на гласуване, тъй като се 

прие това. 

Който е съгласен т.3.2. да отпадне от предложения ни проект на решение, моля да 

гласува с вдигане на ръка. 

Против. 

Въздържали се. 

С 13 (тренадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се”, предложението се приема. 

 

Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 
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Преминаваме в режим на гласуване, пускам листа за поименно гласумане, моля 

гласувайте. 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 28.08.2020 година  

 

Относно: Отдаване под наем на имот - частна общинска собственост (Хижа 

„Орлова чука“), намиращ се в землището на с. Пепелина, общ. Две могили, област Русе. 

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

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ” 

1. Ахмед Недрет Ахмед +   

2. Бисер Йорданов Йончев   + 

3. Галя Миткова Додева +   

4. Драгомир Дамянов Драганов  +  

5. Ивайло Димитров Иванов +   

6. Ивайло Пенев Иванов    + 

7. Мехмед Руждиев Мехмедов  +   

8. Мехмед Селманов Чолаков +   

9. Румен Манолов Марков   + 

10. Соня Петрова Неделчева – Нечева   +  

11. Христина Димитрова Ефтимова +   

12. Юлиана Кънчева Тодорова +   

13. Юсеин Ахмедов Юсеинов +   

 Общо: 8 2 3 

 

След приключване на разискванията по тринадесета точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, 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. 14, ал. 1 

и ал. 8 от Закона за общинската собственост и чл. 20, 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. № 252 от 17.08.2020 г. след 

проведено поименно гласуване с 8 (осем) гласа „За”, 2 (два) гласа „Против” и 3 (три) 

гласа „Въздържал се”, прие 
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РЕШЕНИЕ 

№ 199 

 

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 

следния имот – частна общинска собственост: „Курортна, туристическа сграда“ с площ от 

55 кв. м., представляваща двуетажна сграда с идентификатор 55837.156.1.1 по КККР на с. 

Пепелина (Хижа „Орлова чука“), разположена в поземлен имот с идентификатор 

55837.156.1 по КККР на с. Пепелина, строена през 1976 г., при граници и съседи: север – 

имот № 55837.107.90, изток – имот № 55837.176.16, юг – имот № 55837.179.1. 

2. Дава съгласие да бъде отдаден под наем след провеждане на публичен търг с 

явно наддаване за срок до 10 години за извършване на туристическа дейност следният 

имот - частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Пепелина, община Две 

могили, област Русе, а именно: „Курортна, туристическа сграда“ с площ от 55 кв. м., 

представляваща двуетажна сграда с идентификатор 55837.156.1.1 по КККР на с. Пепелина 

(Хижа „Орлова чука“), разположена в поземлен имот с идентификатор 55837.156.1 по 

КККР на с. Пепелина, строена през 1976 г., при граници и съседи: север – имот № 

55837.107.90, изток – имот № 55837.176.16, юг – имот № 55837.179.1. 

3. Определя начална месечна наемна цена при провеждане на търга - 335,00 лв. 

(триста тридесет и пет лева и нула стотинки) без ДДС или 402,00 лв. (четиристотин и два 

лева и нула стотинки) с ДДС. 

3.1. Стъпка на наддаване – 5 % от началната цена. 

4. Възлага на Кмета на Общината да предприеме необходимите действия за 

изпълнение на решението. 

5. В тридневен срок от подписването на договора за отдаване под наем да се 

представи копие от същия в Общински съвет, съгласно чл. 44, ал. 1, т. 18 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация. 

 

 Четиринадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 254/17.08.2020 г., относно: 

Приемане на Наредба № 31 за определяне обема на животновъдната дейност и местата за 

отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Две могили. 

Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник: 
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Уважаема госпожо Председател, уведовявам Ви, че по тази докладна записка няма 

да взема участие в гласуването и в разискванията по нея, тъй като имам опасения, че ще 

вляза в конфликт на интереси. 

Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

По този повод, искам да Ви уведомя, че в Общинския съвет е депозирано 

уведомително писмо, с което Общинският съветник Ивайло Пенев ни уведомява също, че 

няма да вземе участие в гласуването и разискванията по тази докладна записка. 

По нея докладва:  

1. Ивайло Димитров – член на Комисията по „Териториално устройство и 

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

член на Комисията по „Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно 

придобитото имущество, сигурност, земеделие, животновъдство и гори, екология и 

други дейности”: 

Съгласно чл. 133, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВмД), 

Общинските съвети следва да приемат наредба, с която да определят обема на 

животновъдната дейност и да регламентират местата за отглеждане на селскостопански 

животни на територията на общината. Именно това е една от причините за изготвянето на 

предложеният ни Проект за Наредба за определяне обема на животновъдната дейност и 

местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Две 

могили. 

На следващо място, приемането на Наредбата е необходимо и поради наличието 

само на частична законова регламентация относно отглеждането на животните с 

„нестопанска цел“ (за лични нужди), както на национално, така и на местно ниво. Редът, 

условията и обема на отглеждане са преценени в голяма степен като въпроси от местно 

значение, като при тяхното решаване следва да се имат предвид особеностите на 

територията на общината, както и конкретните и специфични нужди на населението. 

Приемането на Наредбата има за цел  да се създадат условия  и предпоставки за 

устойчиво и хармонично развитие на животновъдството с цел опазване на околната среда, 

здравето на хората и животните. Цели се също и осъществяването на ефективно 

управление и контрол от страна на местната администрация и териториалните държавни 

органи за спазване изискванията на нормативните и поднормативните актове, уреждащи 

отношенията в сферата на животновъдството. 

С приемането на наредбата се постига детерминираност, обективност, прозрачност 

и справедливост при определяне обема на животновъдната дейност и местата за 

отглеждане на селскостопански животни на територията на общината. Точното и ясно 

регламентиране на правилата при отглеждане на животни ще спомогне за подобряване на 
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контрола върху отглеждането на селскостопански животни, както и за предотвратяване на 

нерегламентирано изхвърляне на животински отпадъци и подобряване хигиенните 

условия в населените места на територията на общината. 

Предложеният ни проект на наредба беше разгледан на заседание на втора и 

четвърта комисия. На извънредно свое заседание четвърта комисия направи няколко 

предложения за изменения на така предложените текстове, а именно: 

1. В глава II – Права и задължения на кметовете и кметските наместници, в чл. 

4, ал. 1, т. 10 да добие вида: 10. Определят със Заповед маршрута на движение на 

животните от животновъден обект по улиците на населените места.“ 

2. В глава III – Права и задължения на физическите и юридически лица 

наместници, в чл. 6, ал. 1 и ал. 2 да добият вида:  

„Чл. 6 (1) В строителните граници на населените места на територията на Община 

Две могили е позволено отглеждането на селскостопански животни.  

(2) Отглеждането на селскостопански животни със стопанска цел се извършва 

извън строителните граници на населените места или в тях – само в специално 

определените за отглеждането на селскостопански животни места, които попадат в 

строителните граници на населените места от общината.“ 

3. В глава III – Права и задължения на физическите и юридически лица 

наместници, всички точки от чл. 11 отпадат, като остане като текст само т. 15, която да 

стане съответно т. 1 и чл. 11 добива вида: 

„Чл. 11. Собствениците, съответно ползвателите, на животновъдни обекти със 

селскостопански животни са длъжни: 

1. Да имат обособено място или съоръжение в животновъдния обект за 

временно съхранение на тор и обеззаразяване, отговарящо на нормативните изисквания, 

съобразено с капацитета и технологията на отглеждане, като: 

а/ торовата маса да се използва по начин, непозволяващ замърсяване на почвата и 

околната среда или да се депонира от собственика на животните в собствен или нает имот, 

отстоящ най- малко на 300 метра от строителните граници на населеното място, както и от 

поземлени имоти с неземеделско предназначение, разположени извън строителните 

граници; 

б/ не се допуска натрупването на оборски тор в постройките за отглеждане на 

животни и прилежащата към тях свободна дворна площ за разходка, като торовата маса 

ежедневно се събира в съоръженията и същите периодично се почистват.“ 

4. В глава IV – Административно наказателни разпоредби, чл. 12 да добие вида: 
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„Чл. 12. Наказва се с глоба от 50 до 200 лв., собственик на селскостопански 

животни, който ги извежда и прибира извън маршрутите за движение, определени със 

заповед на кмета на Общината, кмета на Кметството или кметския наместник.“ 

5. В глава IV – Административно наказателни разпоредби, чл. 14, т. 2 да добие 

вида: 

„2. съхранява и изхвърля оборска тор на неразрешени за това места – улични 

платна, тротоарни площи, зелени площи и др.“ 

6. В глава IV – Административно наказателни разпоредби, чл. 16, т. 2 да добие 

вида: 

„2. при клане на селскостопански животни в имотите допуска изтичането на 

телесни течности по уличните платна, тротоари, зелени площи и други площи за 

обществено ползване.“ 

7. В глава IV – Административно наказателни разпоредби Чл. 17 да добие вида:  

„Чл. 17. Наказва се с глоба от 100 до 500 лв., собственик на селскостопански 

животни в животновъдни обекти – лични стопанства, който:  

1. не допуска длъжностно лице от контролните органи в подлежащите на контрол 

обекти; 

2. не представя при поискване документи или информация с цел възпрепятстване 

на проверката.“ 

8. В Допълнителните разпоредби досегашната т. 10 отпада и създава нова т. 10, 

със следния текст: 

„10. „Специални места“ са регистрирани стопански обекти, съобразени с 

изискванията по ЗУТ.“ 

9. В Преходните и заключителни разпоредби се създава нов § 6 със следния 

текст: 

„§ 6. В шестмесечен срок от влизане в сила на настоящата наредба, 

собствениците/ползвателите на животновъдни обекти следва да ги преведат в състояние, 

отговарящо на изискванията на наредбата.“ 

Всички тези промени са както на четвърта комисия, така е по предложение на 

юристите от Общината. 

 В разискванията по четиринадесета точка участие взеха: 

1. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 

Едва ли успяхте да проследите всички промени, наистина четвърта комисия в 

продължение на две свои заседания разгледа много подробно наредбата и с помощта на 

ветеринаромедицински специалисти обсъдихме промените. Направихме всичко възможно, 

това което звучи като ограничение да ги премахнем, за да не се тълкуват грешно тези 
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неща и едва ли не общинската администрация и общинския съвет пречи за развитието на 

животновъдството. Направихме всичко възможно за кой ли път, наредбата я „дъвчем“ от 

2007 година, да дадем възможност на всички да си отглеждат животните, но спазвайки 

законите. Общината и общинска администрация никога не са възпрепятствали 

отглеждането на животни на територията на община Две могили. Единственото, което е 

като наша препоръка, това е отглеждайте животни, спазвайки законите. Няма как да няма 

наредби за отглеждане, да не спазваме санитарно-хигиенните изисквания, да изхвърляме 

оборска тор където си поискаме и т.н. Имаше много коментари и за санкциите и ето и 

моето предложение към общинска администрация, със съдействието на ветеринарно-

медицинските органи – първа глоба предупреждение, втора глоба и при трета глоба вече 

закриване на животновъдния обект. Това е решението на проблема, няма друг начин за 

оправяне. Ще помоля Кметът на Общината да разкаже опита си при посещенията в 

другите общини. 

2. Драгомир Дамянав – Общински съветник: 

Аз искам само да попитам как ще се гласува тази наредба – глава по глава или 

общо, защото и аз имам няколко предложения за изменение на проекта на наредба. 

3. Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

Наредбата ще бъде гласувана глава по глава. 

4. Христина Ефтимова – Общински съветник: 

Аз също имам няколко предложения, които са различни от тези, които бяха 

докладвани, кога ще ми дадете възможност да ги кажа? 

5. Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

Когато започнем да гласуваме наредбата глава по глава. 

6. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Проблемът с животновъдството не е от днес, а е от доста години. Имаме проблем, 

защото има граждани, които не спазват правилата, свързани с хигиената и чистотата. 

Знаете, че в предходния мандат направихме някои корекции и тогава отново започнаха да 

ни обвиняват, че едва ли не искаме да унищожим животновъдството. 

Съобразявайки се с това, че Община Две могили е община от селски тип, че в 

селата от територията на общината се отглеждат животни, че за много хора това е 

основното препитание се постарахме по всякакъв начин да направим наредбата такава, 

каквато да не затормозява по никакъв начин хората, които искат да отглеждат животни за 

лични нужди и от друга страна хората, които „страдат“ от миризмите и мизерията. 

По отношение на глобите, още от предния мандат постоянно ми се повтаря пишете 

глоби, но хората, които бяха назначени в звеното са местни и се получава така, че на хора, 

които не са ми приятни ще им пишем глоби, но за други ще си затваряме очите. Започнаха 



 42

да се правят компромиси, започнаха да се нарушават основни принципи и резултатът пак 

беше нулев.  

Миналата седмица направихме среща и се постарахме с тази наредба да я направим 

така, че да не се нарушават правата на нито едната страна, нито на другата. В много дълъг 

период от време, вече пета година се постарахме да създадем условия за хората, които 

искат да отглеждат животни по отношение на условията за вода и ток. Знаете за град Две 

могили първо бяха почистени т.нар. „силажни ями“, за да има къде да се осигури място за 

поставянето на оборската тор. 640 хил. лева с ДДС бяха инвестирани за изграждането на 

нов водопровод в източната част на града, който да доставя вода, да могат да се създадат 

отделни партиди за всеки един, който иска да отглежда животни. Поставени бяха 

хидранти, тъй като знаете, че се съхранява храна за животните и са пожароопасни. Вече 

една година работим с ЕНЕРГО-ПРО по отношение на доставяне на електроенергия до 

всеки един от обектите. Така, че какво сме могли сме направили, за да създадем условия 

за хората, които искат да отглеждат животни в по-големи количества и оттук нататък, 

казвам, компромиси няма да се правят. 

За останалата част от хората, които отглеждат животни за лични нужди в къщите 

си и откъдето идват и проблемите, консултирайки се с представители на БАБХ, в 

наредбата може да видите чл. 11, т. 5  

„5. Да  осигуряват и спазват мерките за биосигурност: 

а/ животновъдните обекти са  изградени съгласно изискванията на нормативните 

документи за защита и хуманно отношение към селскостопанските животни; 

б/ снабдени са постоянно с вода за пиене от собствени и/или от обществени 

водоизточници; 

в/ имат вход, който разполага с оборудване и място за измиване и дезинфекция на 

хора и транспортни средства; 

г/ оградени са по начин, осигуряващ безопасността на обекта и здравното 

благополучие на животните, който не позволява свободен достъп на хора и други 

животни;  

д/ имат обособени места и/или съоръжения за съхранение на фураж за изхранване 

на животните и постеля; 

е/ имат осигурен санитарен възел; 

ж/ да има поставен контейнер/съд за съхранение на специфично рисковите 

материали за ТСЕ от ЕПЖ и ДПЖ съгласно т. 1 на Приложение V на Регламент (ЕО) № 

999/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 22.05.2001 г. относно определяне на 

правила за превенция, контрол и ликвидиране на някои трансмисивни спонгиформни 

енцефалопатии (ТСЕ) (OB L 147, 31.5.2001 г.),  
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з/ имат обособено място или контейнер за временно съхранение на трупове от 

умрели животни;“ 

Всичко това е съобразено с изискванията на закона и агенцията по храните и тези 

хора, които не спазват тези правила наистина ще бъдат закривани и няма да получават 

никакви субсидии и тогава вече ще бъдат налагани и глоби. 

Преди три години посихме с г-н Карамехмедов едно село в северозападната част на 

Румъния, в което живеят над 2 000 човека и във всяка една от къщите се отглежда и 

законно се допуска да се отглежда едър рогат добитък. Зададох въпроса как си решават 

проблема с отглеждането на животните по домовете – отговорът беше, че се спазват 

стриктно хигиенните условия. 

В нашата Община хората, които отглеждат животни трябва да се научат да гледат 

не само собствения си интерес, а да мислят и за хората, които живеят около тях и ако 

спазват всички изисквания няма да имаме проблеми. 

7. Ивайло Пенев – Общински съветник: 

Независимо в какъв вид ще бъде приета Наредбата искам да ви кажа,че Областната 

дирекция няма да регистрира никого без да е спазил изискванията на Закона за 

ветеринарномедицинската дейност. Комисията е петчленна, специалистите са педантични 

по отношение на закона. Собствениците имат едни двадесет и четири задължения по 

закона, които на тяхно събрание са им прочетени, даже  последният път им ги раздавах 

срещу подпис да ги четат вкъщи. Но забелязах, че никой от собствениците на животни не 

е започнал да ги спазва тези задължения. До края на годината който не бъде регистриран 

по закона няма да може да бъде земеделски производител, съответно няма да може и да се 

възползва от субсидиите на държавата. Така че всичко трябва да се спазва, иначе от тук 

нататък собствениците няма да могат да получават нищо, независимо каква ще бъде 

наредбата. 

 

Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 

254/17.08.2020 г. е явно. Съгласно чл. 93, ал. 3 от нашия правилник „Общинският съвет 

обсъжда и приема, съобразно предложения проект глава по глава, раздел по раздел, текст 

по текст или параграф по параграф“. 

Поради това ви предлагам да започнем обсъждането на Наредбата глава по глава и 

ако имате някакви предложения за нейното изменение или допълнение, да ги казвате на 

момента. 

По първа глава – „Общи положения” – има ли предложения за нейното изменение 

или допълнение?  
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Няма. 

Който е съгласен с Глава първа – „Общи положения”, да бъде приета в 

предложения и вид, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 

Въздържали се. 

С 11 (единадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се”, предложението се приема. 

 

По втора глава – „Права и задължения на Кметовете и кметските наместници” 

– тук бяха направени няколко предложения,  ще ви ги зачета: 

1. Чл. 4 да звучи така: „Кметовете и кметските наместници са длъжни да:“. 

 2. Следващото предложение беше в чл. 4, т. 10 да добие вида: 

 „10. Определят със Заповед маршрута на движение на животните от животновъден 

обект и/или сборни стада по улиците на населените места;“ 

 Христина Ефтимова – Общински съветник: 

 Уважаема госпожо Председател, по тази точка аз имам предложение – след края на 

изречението в т. 10 да се запише: „… освен в случаите, когато животновъдният обект 

изцяло граничи с асфалтов път.“ 

Заповедта, която излиза от кметове и кметски наместници по отношение на 

маршрута за извеждане на животните от животновъдния обект до пасищата, да се даде 

възможност на лицата, които правят този маршрут да не правят такъв, ако 

животновъдният обект изцяло граничи с асфалтов път. 

Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

В предходния мандат, когато определяхме първоначално маршрутите за извеждане 

на животните се съобразихме, като започнахме първо от пасищата, които ще се ползват от 

самите стада. Тези пасища се определят от Общината и тогава тръгнахме вече от пасищата 

към обекта, където се отглеждат сборните стада. Такива сборни стада вече няма в град Две 

могили, а в покрайнините на града. В града останаха животни, които се отглеждат само за 

лични нужди, които не се извеждат по стадата и тук проблемът е единствено с оборската 

тор, така че аз ви предлагам текста да си остане така, както го предложи първоначално г-н 

Ивайло Димитров. При изготвянето на самата заповед тогава вече ще се съобразяваме с 

това да не се минава по главни улици и т.н. 

Христина Ефтимова – Общински съветник: 

Целта на моето предложение е, че не навсякъде можете да направите маршрут. 

Който иска да отглежда животни в централните части и на населените места, не само в 
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Две могили, откъде ще мине даденото животно? В момента законът задължава за всяко 

едно стопанство да има отделен маршрут. 

Божидар Борисов – Кмет на Община: 

Разбирам Ви, давам пример от практиката – в село Помен. Там също животните 

вървят по централната улица, но има човек,от собствениците, който чисти след стадото 

животни. Отново стигаме до съзнанието на всеки един животновъд. Иначе трябва да 

забраним изцяло отглеждането на животни. Дадох пример с Румъния – там се отглеждат 

животни в центъра на селището и отново стигаме до самосъзнанието на всеки един. 

Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, преминаваме в режим на гласуване. Ще подложа н гласуване всяко едно от 

предложенията по реда на тяхното постъпване. 

Който е съгласен чл. 4, т. 10 да остане във вида, в който ни е предложен по 

докладната записка, а именно: „10. Със Заповед определят маршрута на движение на 

животните от сборни стада  по улиците на населените места ;“, моля да гласува с вдигане 

на ръка. 

Против. 

Въздържал се. 

С 0 (нула) гласа „За”, 10 (десет) гласа „Против” и 1 (един) глас „Въздържал се”, 

предложението не се приема. 

 

Който е съгласен с предложението на четвърта комисия в чл. 4, т. 10 да добие вида: 

„10. Определят със Заповед маршрута на движение на животните от животновъден обект 

по улиците на населените места;“, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 

Въздържал се. 

С 8 (осем) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 3 (три) гласа „Въздържал се”, 

предложението се приема. 

 

Христина Ефтимова – Общински съветник – като ръководител на група 

предлагам петнадесетминутна почивка. 

Драгомир Дамянов – Общински съветник – нека да приключим с гласуването на 

Наредбата и след това да се обяви почивка. Консултациите се правят предварително. Това 

решение, което го вземахме е правилно, защото всеки кмет или кметски наместник най-

добре познава района и той може да определи заповедта и той трябва да носи отговорност. 
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Христина Ефтимова – Общински съветник – моето предложение, като 

ръководител на група, е съобразно Правилника за организацията и дейността на 

Общинския съвет, който сме приели. 

Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет – постъпило е 

процедурно предложение, обявявам 15 минути почивка. Задължава ни Правилника  за 

организацията и дейността на Общинския съвет. 

 

Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, продължаваме нашата работа. 

Който е съгласен с Глава втора – „Права и задължения на Кметовете и кметските 

наместници”, да бъде приета с направените изменения, които предложи четвърта комисия, 

моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 

Въздържали се. 

С 11 (единадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се”, предложението се приема. 

 

По трета глава – „Права и задължения на физическите и юридическите лица” – 

тук имаше направени предложения от четвърта комисия, ще ги подложа на гласуване 

поотделно?  

Който е съгласен чл. 6, ал. 1 да добие вида: „Чл. 6. (1) В строителните граници на 

населените места на територията на Община Две могили е позволено отглеждането на 

селскостопански животни.“, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 

Въздържали се. 

С 11 (единадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се”, предложението се приема. 

 

Който е съгласен чл. 6, ал. 2 да добие вида: „Чл. 6. (2) Отглеждането на 

селскостопански животни със стопанска цел се извършва извън строителните граници на 

населените места или в тях – само в специално определените за отглеждането на 

селскостопански животни места, които попадат в строителните граници на населените 

места от общината.“, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 

Въздържали се. 
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С 11 (единадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се”, предложението се приема. 

 

Драгомир Дамянов – Общински съветник: 

Уважаема госпожо Председател, имам предложение в чл. 8 да се добави една 

подточка И/, тъй като от цялата Община само град Две могили е райониран. Предлагам 

новата подточка да бъде със следния текст: 

И/ Разрешава се на живущите в зона 1 в град Две могили да отглеждат 

селскостопански животни, както пише в подточки Г; Д; Е и Ж на чл. 8, без първите три 

точки. Това е в централната зона, двата блока от тук, до блока на автогарата, не могат да 

се отглеждат крави, кози, овце, а могат да отглеждат, както пише в другите точки – зайци. 

Без 10 броя дребни преживни животни, без прасета, без крави. Това е единствения район, 

има блокове, хората нямат дворни места и не е необходимо в тази централна част на града 

или  Зона Едно, както се казва, да се отглеждат такива едри преживни животни  даже за 

собствена консумация, защото дворните места са малки и околната среда и живущите там 

си имат проблеми. Това ми е предложението, другите предложения, които направихме в 

комисияята, са приети. 

Христина Ефтимова – Общински съветник: 

Г-н Дамянов, предложението, което дадохте „Разрешава се …..“, няма ли да е по-

добре да бъде „Забранява се отглеждането на животни по т. А; Б и В в зона 1 на град Две 

могили.“ 

Приемането на подточка И/ с този текст искам да знам законно ли е? Да не стане 

така да нарушим наредба 44, нека юристите да ни отговорят. Да не приемем нещо, което 

противоречи на закона. 

Драгомир Дамянов – Общински съветник: 

Госпожо Ефтимова, по-добре е да казваме „разрешава се“, отколкото „забранява 

се“., защото когато забраняваш нещо, хората се стресират. 

Соня Неделчева- Нечева – Общински съветник – в чл.6, ал. 1 дава разрешение 

на хората да отглеждат животни във всички точни на така. За това трябва да  има отделен 

член, в който се забранява във зони , така че трябва да се формулира. 

Мариета Петрова – Секретар на Общината: 

За да бъде прието предложението, което направи г-н Дамянов, би следвало град 

Две могили да се създадат зони. 

Като цяло предложението не противоречи на наредба 44, тъй като законът дава 

право на общинските съвети да определят обхвата и обема на животновъдната дейност. 
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Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

Който е съгласен да бъде създадена т. И към чл. 8 в настоящата Наредба със 

следния текст: „И/ Разрешава се на живущите в зона 1 в град Две могили да отглеждат 

селскостопански животни, както пише в подточки Г; Д; Е и Ж на чл. 8.“, моля да гласува с 

вдигане на ръка. 

Против. 

Въздържали се. 

С 10 (десет) гласа „За”, 0 (нула) глас „Против” и 1 (един) гласа „Въздържал се”, 

предложението се приема. 

 

Който е съгласен всички точки от чл. 11 да отпаднат, като остане като текст само т. 

15, която да стане съответно т. 1 и чл. 11 да добие вида: 

„Чл. 11. Собствениците, съответно ползвателите, на животновъдни обекти със 

селскостопански животни са длъжни: 

1. Да имат обособено място или съоръжение в животновъдния обект за 

временно съхранение на тор и обеззаразяване, отговарящо на нормативните изисквания, 

съобразено с капацитета и технологията на отглеждане, като: 

а/ торовата маса да се използва по начин, непозволяващ замърсяване на почвата и 

околната среда или да се депонира от собственика на животните в собствен или нает имот, 

отстоящ най- малко на 300 метра от строителните граници на населеното място, както и от 

поземлени имоти с неземеделско предназначение, разположени извън строителните 

граници; 

б/ не се допуска натрупването на оборски тор в постройките за отглеждане на 

животни и прилежащата към тях свободна дворна площ за разходка, като торовата маса 

ежедневно се събира в съоръженията и същите периодично се почистват.“, моля да 

гласува с вдигане на ръка. 

Против. 

Въздържали се. 

С 10 (десет) гласа „За”, 1 (един) глас „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, 

предложението се приема. 

 

Който е съгласен с Глава трета – „Права и задължения на физическите и 

юридическите лица”, да бъде приета с направените изменения, предложени от четвърта 

комисия и от г-н Дамянов, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 

Въздържали се. 
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С 11 (единадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се”, предложението се приема. 

 

По четвърта глава – „Административно – наказателна отговорност” – тук 

имаше направени няколко предложения от четвърта комисия, ще ги подложа на 

гласуване поотделно. 

 

Който е съгласен чл. 12. да добие вида: „Чл. 12. Наказва се с глоба от 50 до 200 лв., 

собственик на селскостопански животни, който ги извежда и прибира извън маршрутите 

за движение, определени със заповед на кмета на Общината, кмета на Кметството или 

кметския наместник.“, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 

Въздържали се. 

С 11 (единадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се”, предложението се приема. 

 

Който е съгласен чл. 14, т. 2 да добие вида: „2. съхранява и изхвърля оборска тор на 

неразрешени за това места – улични платна, тротоарни площи, зелени площи и др.“, моля 

да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 

Въздържали се. 

С 11 (единадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се”, предложението се приема. 

 

Който е съгласен в чл. 16, т. 2 да отпадне, а т. 3 да стане съответно т. 2 и да добие 

вида: „2. при клане на селскостопански животни в имотите допуска изтичането на телесни 

течности по уличните платна, тротоари, зелени площи и други площи за обществено 

ползване.“, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 

Въздържали се. 

С 11 (единадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се”, предложението се приема. 

 

Който е съгласен чл. 17 да добие вида: „Чл. 17. Наказва се с глоба от 100 до 500 лв., 

собственик на селскостопански животни в животновъдни обекти – лични стопанства, 

който:  
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1. не допуска длъжностно лице от контролните органи в подлежащите на контрол 

обекти; 

2. не представя при поискване документи или информация с цел възпрепятстване 

на проверката.“, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 

Въздържали се. 

С 11 (единадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се”, предложението се приема. 

 

 Христина Ефтимова – Общински съветник: 

 Уважаема госпожо Председател, съществуването на чл. 18 се обезсмисля, тъй като 

ние приехме, че могат да се отглеждат селскостопансски животни. 

Освен това, според мен чл. 20 също следва да отпадне. 

Мариета Петрова – Секретар на Общината: 

Относно отпадането на чл. 20 – съглосно ЗАНН, административно – наказателната 

отговорност е лична и това налага текстът, който е предложен в чл. 20 да го има. 

Христина Ефтимова – Общински съветник: 

В такъв случай аз си оттеглям предложението чл. 20 да отпадне. 

 

Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

Който е съгласен с предложението на г-жа Ефтимова, а именно: чл. 18 да отпадне, 

моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 

Въздържали се. 

С 11 (единадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се”, предложението се приема. 

 

Който е съгласен с Глава четвърта – „Административно – наказателна 

отговорност”, да бъде приета с направените изменения, предложени от четвърта комисия 

и от г-жа Ефтимова, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 

Въздържали се. 

С 11 (единадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се”, предложението се приема. 
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По пета глава – „Контрол по изпълнение на Наредбата” – тук имаше направено 

предложение от четвърта комисия, което ще подложа на гласуване. 

Който е съгласен с предложението на четвърта комисия, а именно: чл. 21 да добие 

вида: „Чл. 21. Контролът по изпълнението на тази наредба се осъществява от Кмета на 

Общината, Кмета на Кметството, кметския наместник или определени от тях със заповед 

длъжностни лица.“, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Бисер Йончев – Общински съветник – извинявам се, че не присъствах на 

извънредното заседание на комисията, какво правим където имаме кметски наместници? 

Юлиана Тодорова – Председател на ОбС – според новото предложение този 

въпрос е уреден. 

Бисер Йончев – Общински съветник – Добре. Аз съм пропуснал. Другият ми 

въпрос – тия определени лица в едно кметство, знаем че кметът е човекът, който може да 

пише актове и който да дава срокове за изпълнение на някои действия. Не знам как ще 

стане самото упълномощяване по населените места. 

Мехмед Чолаков – Общински съветник – със заповед. 

Бисер Йончев – Общински съветник- например тракториста, служителката в 

кметството. 

Мариета Петрова – Секретар на Общината – това е правна възможност, т.е. дава 

се възможност на преценка и решение по целесъобразност . 

 

Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

Който е съгласен с предложението на четвърта комисия, а именно: чл. 21 да добие 

вида: „Чл. 21 Контролът по изпълнението на тази наредба се осъществява от Кмета на 

Общината, Кмета на Кметството, кметския наместник или определени от тях със заповед 

длъжностни лица.“, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 

Въздържали се. 

С 11 (единадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се”, предложението се приема. 

 

Който е съгласен с Глава пета – „Контрол по изпълнение на Наредбата”, да бъде 

приета с направените изменения от четвърта комисия, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 

Въздържали се. 

С 11 (единадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се”, предложението се приема. 
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В Допълнителните разпоредби имаше предложение досегашната т. 10 да отпадне, 

като се създаде нова  със следния текст: 

„10. „Специални места“ са регистрирани стопански обекти, съобразени с 

изискванията по ЗУТ.“ 

 

Който е съгласен в Допълнителните разпоредби имаше предложение досегашната 

т. 10 да отпадне, като се създаде нова  със следния текст: 

„10. „Специални места“ са регистрирани стопански обекти, съобразени с 

изискванията по ЗУТ.“, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 

Въздържали се. 

С 11 (единадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се”, предложението се приема. 

 

Който е съгласен с Допълнителните разпоредби, с така направените и гласувани 

предложения, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 

Въздържали се. 

С 11 (единадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се”, предложението се приема. 

 

В Преходните и заключителни разпоредби предложението на четвърта комисия 

беше да се създаде нов § 6 със следния текст: 

„§ 6. В шестмесечен срок от влизане в сила на настоящата наредба, 

собствениците/ползвателите на животновъдни обекти следва да ги преведат в състояние, 

отговарящо на изискванията на наредбата.“ 

 

Който е съгласен в Преходните и заключителни разпоредби предложението на 

четвърта комисия беше да се създаде нов § 6 със следния текст: 

„§ 6. В шестмесечен срок от влизане в сила на настоящата наредба, 

собствениците/ползвателите на животновъдни обекти следва да ги преведат в състояние, 

отговарящо на изискванията на наредбата.“, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 

Въздържали се. 
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С 11 (единадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се”, предложението се приема. 

 

Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

Преминаваме в режим на гласуване на цялата Наредба № 31 за определяне обема 

на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на 

територията на Община Две могили. 

 

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

133, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, чл. 21, ал. 2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл. 4, ал. 1 и чл. 93 от 

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

комисии и взаимодействието му с общинската администрация, чл. 8, чл. 15, ал. 1, чл. 

26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове и при спазване изискванията на чл. 75 

– чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс и Докладна записка с вх. № 254 от 

17.08.2020 г. след проведено явно гласуване с 11 (единадесет) гласа „За”, 0 (нула) глас 

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

 

РЕШЕНИЕ 

№ 200 

 

1. Приема Наредба № 31 за определяне обема на животновъдната дейност и местата 

за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Две могили. 

2. Възлага на Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите действия 

по изпълнение на настоящото решение. 

 

 Петнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 255/17.08.2020 г., относно: 

Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник № 6 за устройството и 

дейността на Общинско предприятие „Обществено хранене”, действащо 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”: 

През 2019 г. , Хижа „Орлова чука“ беше предоставена за безвъзмездно управление 

на Общинско предприятие „Обществено хранене“ . 
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В Деловодството на Общината е постъпилозаявление, с което се изявява желание за 

наемане на хижата с цел развитие на туризма. Намеренията са за дългосрочно наемане на 

хижата и инвестиране в нея. Хижата за да бъде отдавана под наем дългосрочно, е 

необходимо да се измени Правилник № 6 за устройството и дейността на Общинско 

предприятие „Обществено хранене. 

Становището на втора комисия е да приемем  изменението  на Правилник № 6, 

който да влезе в сила от 28.08.2020 г. 

Разисквания по петнадесета точка нямаше. 

 

Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 

255/17.08.2020 г. е явно, предлагам ако нямате нищо против да гласуваме предложените 

изменения анблок, моля гласувайте. 

 

По петнадесета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 52, 

ал. 3 и ал. 4 от Закона за общинската собственост, § 3 от Преходните и заключителни 

разпоредби на Правилник № 6 за устройството и дейността на общинско 

предприятие „Обществено хранене”, действащо на територията на Община Две 

могили, област Русе, чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 1, т. 1, 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 и 

Докладна записка с вх. № 255 от 17.08.2020 г. след проведено явно гласуване с 12 

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

прие 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 201 

 

1. Приема Правилник за изменение на Правилник № 6 за устройството и дейността 

на общинско предприятие „Обществено хранене”, действащо на територията на Община 

Две могили, област Русе, който влиза в сила от 28.08.2020 г., както следва: 

 § 1. В чл. 5 се правят следните изменения: 

1. Отменя се точка 4. 

§ 2. Заключителна разпоредба  

1. Разпоредбите на § 1 влизат в сила от 28.08.2020 г.  
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 Шестнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 256/17.08.2020 г., относно: 

Предоставяне безвъзмездно за управление на Общинско предприятие „Обществено 

хранене“ на МПС, собственост на ЦНСТ – гр. Две могили. 

По нея докладва:  

1. Ивайло Пенев – член на Комисията по „Териториално устройство и 

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

„Център за настаняване от семеен тип“ – гр. Две могили (ЦНСТ) притежава лек 

автомобил с марка Фиат, модел Темпра, с рег. номер Р 6093 РР, който не се използва за 

задоволяване нуждите на ЦНСТ. От друга страна, Общинско предприятие „Обществено 

хранене“ разполага с два автомобила за доставяне на храна, като единия от тях към 

момента е повреден. Необходим им е още един автомобил, с който персонала, обслужващ 

пещера „Орлова чука“ и павилиона до нея да пътува и да изпълнява своите служебни 

задължения.  

Съгласно чл. 12, ал. 1 от Закона за общинската собственост: „Имотите и вещите - 

общинска собственост, се предоставят безвъзмездно за управление на юридически лица и 

звена на общинска бюджетна издръжка.”, а съгласно чл. 32 от Наредба № 7 за реда на 

придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в 

Община Две могили, област Русе, предоставянето за управление се осъществява от Кмета 

на Община Две могили след Решение на Общински съвет.  

Комисията по „Териториално устройство и строителство, общинска собственост, 

местно самоуправление и нормативна уредба” разгледа на свое заседание настоящия 

проект на решение и излезе със становище той да бъде приет в предложения му вид. 

Разисквания по шестнадесета точка нямаше. 

 

Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 

256/17.08.2020 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 28.08.2020 година  

 

Относно: Предоставяне безвъзмездно за управление на Общинско предприятие 

„Обществено хранене“ на МПС, собственост на ЦНСТ – гр. 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: 12 0 1 

 

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

21, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 12, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 32 от 

Наредба № 7 за реда на придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – 

общинска собственост в Община Две могили, област Русе и чл. 3, ал. 2, т. 2 от 

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

комисии и взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с 

вх. № 256 от 17.08.2020 г. след проведено поименно гласуване с 12 (дванадесет) гласа 

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

 

РЕШЕНИЕ 

№ 202 

 

1. Дава съгласие за предоставяне безвъзмездно за управление на лек автомобил 

„Фиат Темпра“ с рег. № Р 6093 РР, собственост на ЦНСТ – гр. Две могили за срок от 3 

години на Общинско предприятие „Обществено хранене“;  

2. Възлага на Кмета на Общината да предприеме необходимите действия за 

изпълнение на решението. 
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 Седемнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 257/17.08.2020 г., относно: 

Промени по бюджета на Община Две могили към 31.08.2020 г. и актуализация на плана за 

капиталовите разходи за 2020 година. 

По нея докладва:  

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

Община Две могили кандидатства с проект „Преустройство и модернизация на 

материалната база на ДЦПЛУ гр. Две могили, за по – добра жизнена среда в интерес на 

потребителите“ пред Фонд „Социална закрила”, по Компонент 1 „Придобиване на 

дълготрайни активи, текущо поддържане на материалната база и изграждане на нова, 

реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на 

социални услуги“ за модернизиране на съществуваща материална база за предоставяне на 

социални услуги. Проекта е одобрен и е сключен Договор № РД04-43/29.07.2020 г. между 

Фонд „Социална закрила“ и Община Две могили за извършване на строително-монтажни 

работи. В изпълнение на договора, общината е длъжна да осигури собствено финансово 

участие (в размер на 5 496,50 лв.), както и  инвеститорски контрол и авторски надзор. 

На директора на ДГ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Две могили е направено 

предписание от Регионална здравна инспекция гр. Русе, относно извършване на ремонтни 

дейности на покривната конструкция на сградата. Срокът за изпълнение на предписанието 

е до 30.10.2020 г., което налага да се изготви проект за ремонта, преустройство и 

модернизация на блок Б в детската градина.  

Поради тези причини, Кметът на Общината ни предлага да се направят промени по 

бюджета на Община Две могили в разходната част, като не се променя общия размер. В 

инвестиционната програма промените са следните – добавя се обект „Преустройство и 

модернизация на материалната база на ДЦПЛУ гр. Две могили за по-добра жизнена среда 

в интерес на потребителите”,  на стойност 7 757,00 лв. и обект „Основен ремонт, 

преустройство и модернизация на блок Б в ДГ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Две 

могили“, на стойност 10 000,00 лв.  

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 седемнадесета точка нямаше. 

 

Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 

257/17.08.2020 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

С П И С Ъ К 
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на 

общинските съветници, гласували поименно на 28.08.2020 година  

 

Относно: Промени по бюджета на Община Две могили към 31.08.2020 г. и 

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: 11 0 2 

 

По седемнадесета 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. № 257 от 17.08.2020 г. след проведено поименно гласуване с 11 

(единадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 2 (два) гласа „Въздържал се”, прие 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 203 
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1. Променя бюджета на община Две могили към 31.08.2020 г. в разходната част по 

мероприятия и параграфи, съгласно Приложение 1. 

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

субсидия от Републиканския бюджет и от собствени средства на община Две могили за 

2020 г., съгласно Приложение 2. 

3. Общинският съвет упълномощава Кмета на Община Две могили да предприеме 

необходимите действия за актуализиране плана на капиталовите разходи към 31.08.2020 г.  

 

 Осемнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 258/18.08.2020 г., относно: 

Приемане на Наредба № 30 за условията и реда за използване на спортните обекти, 

собственост на Община Две могили, област Русе. 

По нея докладва:  

1. Румен Марков – председател на Комисията по „Териториално устройство и 

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

Представена ни е за приемане една нова наредба свързана с условията и реда за 

използване на спортните обекти, собственост на Община Две могили. 

В бр. 86 от 18.10.2018 г. на Държавен вестник бе обнародван Закон за физическото 

възпитание и спорта (ЗФВС). Един от въпросите, които закона урежда е статута, 

управлението и стопанисването на спортните обекти. Спортен обект, съгласно чл. 102, ал. 

1 от Закона е недвижим имот или част от него, който съгласно подробен устройствен план 

е предназначен за спортни функции, заедно с изградените и/или поставените 

преместваеми обекти и съоръжения, необходими за практикуване на съответния вид 

спорт, включващи и необходимите спомагателни и обслужващи обекти и помещения, 

свързани с неговото функциониране. Съгласно разписаното в Закона за физическото 

възпитание и спорта, спортните обекти могат да се предоставят за безвъзмездно за 

ползване, да бъдат отдавани под наем, предоставяни на концесия и върху тях да се 

учредяват ограничени вещни при условия и ред, определени в наредби, приети от 

общинските съвети. 

Съгласно чл. 103, ал. 2 от ЗФВС, спортните обекти –общинска собственост, могат 

да се предоставят безвъзмездно за определено време при условия и ред, определени в 

наредба на общинския съвет за спортните дейности посочени в ал. 1 от същия член. 

Спортните обекти или части от тях –общинска собственост, може да се отдават под 

наем след провеждане на търг или конкурс, при условията и по реда на действащото 
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законодателство и при спазване изискванията на Закона за физическото възпитание и 

спорта.  

Съгласно действащата нормативна уредба в наредбата на общинския съвет следва 

да бъдат определени: 

1. изискванията, на които да отговарят участниците; 

2. критериите за оценяване на размера на предвидените инвестиции и 

контролът по изпълнението им; 

3. условията за оценяване на възможностите за развитие на спортната дейност, 

както и постигнатите спортни резултати; 

4. редът за подаване и разглеждане на заявленията, класиране на участниците и 

сключване на договора. 

Законът дава възможност спортните обекти, общинска собственост, да се отдават 

под наем за срок до една година без търг или конкурс при условия и по ред, определени 

също в наредбата на спортен клуб – сдружение с нестопанска цел за осъществяване на 

общественополезна дейност, на спортна федерация или на обединен спортен клуб, които 

са вписани в регистрите по чл. 9, ал. 1 от закона. 

Съгласно чл. 108, ал. 1 спортни обекти или части от тях – държавна или общинска 

собственост, може да се отдават под наем за срок до 10 години, като в тази хипотеза не е 

предвидено изискване това да става само на спортни клубове. 

Спортните обекти или части от тях –общинска собственост, може да се отдават под 

наем за срок до 30 години само на спортни клубове, спортни федерации или обединени 

спортни клубове, вписани в съответния регистър по чл. 9, ал. 1 от ЗФВС. 

Предложеният проект за Наредба е изготвен от определени от Кмета на общината 

служители от общинска администрация  

При разработване на проекта за наредба са взети предвид нормите на новия Закон 

за физическото възпитание и спорта и текстът на проекта е съобразен с тях. Съобразени са 

текстовете и на Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта, 

който урежда използването на спортните обекти държавна собственост. 

Проектът на наредба запазва всички дадени възможности от ЗФВС за използване 

на спортните обекти. Предвидена е възможност за провеждане на търг или конкурс, както 

начинът ще се определя за всяка процедура според конкретния случай и целите които се 

поставят при ползването на обекта и резултатите, които се очакват. 

Наредбата е разгледана на заседание на втора комисия и предлагам да започнем 

гласуването глава по глава и ако има някакви допълнителни придложения, те да се 

гласуват своевременно. 

В разискванията по осемнадесета точка участие взеха: 
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1. Христина Ефтимова – Общински съветник: 

Уважаема госпожо Председател, аз имам няколко предложения за изменение на 

така предложеният ни проект на наредба, които ще ви зачета. 

1. Чл. 9, ал. 1 се изменя и добива следния вид: „Спортни обекти – общинска 

собственост, се отдават под наем за срок до 10 години, след провеждане на 

търг или конкурс”. 

2. Чл. 9, ал. 3, т. 10 – отпада /защото се отнася за отдаване под наем за срок от 

30 години/. 

3. Чл. 10, ал. 2 отпада /защото се отнася за отдаване под наем за срок от 30 

години/. 

4. Чл. 12, ал. 2, т.6 отпада. 

5. Чл. 14, ал. 3 – думите „чл. 110” отпадат. 

6. Чл. 15, ал. 5 се изменя и добива следния вид: „При конкурс за отдаване под 

наем до 10 години с най-висока относителна тежест при оценка на офертите 

е размерът на предложената наемна цена”. 

7. В чл. 19, ал. 3 се заличават думите „или чл. 110, ал. 1, т. 1 и т.3 ". 

8. Отпада текста на чл. 20. Чл. 21 става чл. 20, чл. 22 става чл. 21 и т.н. 

2. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Аз съм съгласен с предложенията направени от г-жа Ефтимова. 

3. Драгомир Дамянов – Общински съветник: 

Предлагам наредбата да се гласува анблок, но само искам да кажа, че на заседание 

на комисията коментирахме чл. 8 „Спортни обекти – собственост на Община Две могили, 

може да се отдават под наем за срок до една година без търг или конкурс на лица, които 

отговарят на изискванията на чл. 108, ал. 3 от ЗФВС…“ 

В тази връзка предлагам в чл. 10 да добавим нова т. 7 със следния текст: „7. При 

проявен интерес да се допускат до участие ЮЛ, които не са вписани в регистъра по чл. 9, 

ал. 1 от ЗФВС, които да имат най-малко една година регистрация по тази дейност.“. 

Не може един арендатор или една кооперация да поддържа един спортен терен и да 

се регистрира като спортен клуб. Това означава, че в дадените населени места и в Баниска,  

Бъзовец, Батишница и в други по-големи населени места има такива изградени 

кооперации, арендатори, които могат да стопанисват и управляват този терен и да го 

отдават на съответния футболен клуб да се провеждат спортни мероприятия. Но, 

представете си, за една година, особено тези бази, които в момента са почти разрушени, 

като съблекални, като инфраструктура, няма ЮЛ, което да инвестира известна сума, която 

за една година някой друг човек да ползва тези обекти. Така, че моето предложение е да 

направим една точка да се допускат такива лица, а ако има регистирани по чл. 9 спортни 
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клубове, естествено че те ще участват, те ще ползват базите. Но ако няма, тези терени ще 

са безстопанствени, буренясват. В крайна сметка тези арендатори  и тези кооперации 

ползват земи и техника от населението. И хубаво е да има някаква дейност, както и за 

читалищата, така и за спорта. Общината няма възможност да спонсорира навсякъде тази 

дейност. Няма такива средства. Това не е някакво нарушение. 

4. Галина Милева – гл. юрисконсулт в Община Две могили: 

Аз искам да кажа само, че това предложение противоречи на закона. Съгласно 

закона само регистриран спортен клуб може да ползва спортния обект. Може би 

определено лице или кооперация да бъде спонсор на обекта, но няма как да го наема по 

силата на Наредба. Наредбата трябва да отговаря на изискванията на ЗФВС. 

5. Драгомир Дамянов – Общински съветник: 

Г-жо Милева, искам да ми кажеш колко спортни клуба има на територията на 

общината и са регистрирани в даденото населени място – няма нито един. Законите са 

направени за големите общини и ако ние искаме дадено нещо да работи в нашата община 

трябва да минем покрай закона. Няма как да стане иначе. Никой няма да си мръдне 

пръста. 

 

Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 

258/18.08.2020 г. е явно. Съгласно чл. 93, ал. 3 от нашия правилник „Общинският съвет 

обсъжда и приема, съобразно предложения проект глава по глава, раздел по раздел, текст 

по текст или параграф по параграф“. 

Поради това ви предлагам да започнем обсъждането на Наредбата глава по глава и 

ако имате някакви предложения за нейното изменение или допълнение, да ги казвате на 

момента. 

По първа глава – „Общи положения” – има ли предложения за нейното изменение 

или допълнение?  

Няма. 

Който е съгласен с Глава първа – „Общи положения”, да бъде приета в 

предложения и вид, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 

Въздържали се. 

С 11 (единадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 2 (два) гласа „Въздържал 

се”, предложението се приема. 
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По втора глава – „Условия и ред за използването на спортните обекти – 

собственост на Община Две могили, предоставяни безвъзмездно за дейностите по чл. 

103, ал. 1 от ЗФВС” – има ли предложения за нейното изменение или допълнение?  

Няма. 

Който е съгласен с Глава втора – „Условия и ред за използването на спортните 

обекти – собственост на Община Две могили, предоставяни безвъзмездно за дейностите 

по чл. 103, ал. 1 от ЗФВС”, да бъде приета в предложения и вид, моля да гласува с вдигане 

на ръка. 

Против. 

Въздържали се. 

С 12 (дванадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 1 (един) глас „Въздържал 

се”, предложението се приема. 

 

По трета глава – „Отдаване под наем на спортни обекти, собственост на 

Община Две могили” – тук имаше предложение от г-н Дамянов, което ще подложа на 

гласуване. 

Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет - госпожа Ефтимова 

имаше предложение в чл. 9, ал. 1 да отпадне текста:“… или до 30 години“. В чл. 9, ал. 3, т. 

1 да отпадне; в чл. 10, ал. 2, т. 1 да отпадне;  чл. 12, ал. 2, т. 6 да отпадне; в чл. 14, ал. 3 

отпадат думите „чл. 110“; в чл. 15, ал. 5 се изменя и добива вида: “При конкурс за 

отдаване под наем до 10 години с най-висока относителна тежест при оценка на офертите 

е размерът на предложената наемна цена“; в чл. 19, ал. 3 се заличават думите „или чл. 110, 

ал. 1, т. 1  и т. 3“ и отпада текста „по чл. 20“; чл. 21 става чл. 20 и т.н. Това бяха 

измененията по Глава трета. Който е  съгласен да приемем така предложените изменения, 

моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 

Въздържали се.  

С 11 (единадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 2 (два) гласа „Въздържал 

се”, предложението се приема. 

 

Румен Марков – Общински съветник – господин Дамянов имаше предложение 

по чл. 10 , ал. 1, да има т. 7. 

 

Който е съгласен в чл. 10, ал. 1 да се добави нова т. 7 със следния текст: „7. При 

проявен интерес да се допускат до участие ЮЛ, които не са вписани в регистъра по чл. 9, 
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ал. 1 от ЗФВС, които да имат най-малко една година регистрация по тази дейност.“, моля 

да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 

Въздържали се. 

С 3 (три) гласа „За”, 8 (осем) гласа „Против” и 2 (два) гласа „Въздържал се”, 

предложението не се приема. 

 

Който е съгласен с Глава трета – „Отдаване под наем на спортни обекти, 

собственост на Община Две могили”, да бъде приета във вида, в който е предложена с 

направените изменения, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 

Въздържали се. 

С 11 (единадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 2 (два) гласа „Въздържал 

се”, предложението се приема. 

 

По четвърта глава – „Концесия” – има ли предложения за нейното изменение или 

допълнение?  

Няма. 

Който е съгласен с Глава четвърта – „Концесия”, да бъде приета в предложения и 

вид, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 

Въздържали се. 

С 11 (единадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 2 (два) гласа „Въздържал 

се”, предложението се приема. 

 

По пета глава – „Ограничени вещни права” – има ли предложения за нейното 

изменение или допълнение?  

Няма. 

Който е съгласен с Глава пета – „Ограничени вещни права”, да бъде приета в 

предложения и вид, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 

Въздържали се. 

С 12 (дванадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 1 (един) глас „Въздържал 

се”, предложението се приема. 
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По шеста глава – „Преходни и заключителни разпоредби” – има ли предложения 

за нейното изменение или допълнение?  

Няма. 

Който е съгласен с Глава шеста – „Преходни и заключителни разпоредби”, да бъде 

приета в предложения и вид, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 

Въздържали се. 

С 12 (дванадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 1 (един) глас „Въздържал 

се”, предложението се приема. 

 

След приключване на разискванията по осемнадесета точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 103, ал. 2, т. 2, чл. 107, ал. 2, чл. 108, ал. 3 и чл. 

116, ал. 2 от Закона за физическото възпитание и спорта, чл. 21, ал. 2, във връзка с 

чл. 17, ал. 1, т. 10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

чл. 4, ал. 1 и чл. 93 от Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския 

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, при 

спазване на изискванията на чл. 75 – чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс 

и чл. 8, чл. 15, ал. 1, чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове и Докладна 

записка с вх. № 258 от 18.08.2020 г. след проведено явно гласуване с 12 (дванадесет) 

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

 

РЕШЕНИЕ 

№ 204 

 

1. Приема Наредба № 30 за условията и реда за използване на спортните обекти, 

собственост на Община Две могили, област Русе, която влиза в сила от 01.09.2020 година. 

Приложение: Проект на Наредба № 30 за условията и реда за използване на 

спортните обекти, собственост на Община Две могили, област Русе. 

 

 Деветнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 259/18.08.2020 г., относно: 

Допълване на Решение № 164, взето на заседание на Общински съвет с Протокол № 10 от 

31.07.2020 г. за 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 докладва:  
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1. Драгомир Дамянов – член на Комисията по „Бюджет и финанси”: 

В изпълнение на чл. 140, ал. 1 и ал. 2 от Закона за публичните финанси и чл. 47, ал. 

1 и 2 от Наредба № 6 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за 

местните дейности, кметът на общината изготвя годишния отчет за изпълнението на 

бюджета по показателите, по които е приет, придружен с доклад, и в срок до 31 август на 

следващата бюджетна година и го внася за приемане от общинския съвет. В случаите, 

когато Сметната палата извършва финансов одит на годишния отчет на общината, кметът 

на общината внася за приемане одитирания отчет, заедно с одитното становище на 

Сметната палата за заверка на годишния финансов отчет на общината. Кметът на 

Общината, в изпълнение на задълженията си ни представи на предходното заседание 

годишния финансов отчет на Община Две могили за 2019 г. Одитният доклад на Сметна 

палата е получен на 20.07.2020 г. В случаите, когато при приемане на годишния отчет все 

още не е получен одитния доклад на Сметната палата, той се внася допълнително в 

Общинския съвет за приемане. Ето защо е и настоящата докладна записка за допълнение 

на Решение № 164 по Протокол № 10 от 31.07.2020 г. на Общински съвет – Две могили. 

Всички сте се запознали с одитния доклад, аз само ще кажа кои са коригираните 

неправилни отчитания, а именно: 

1. Участие на общината в Регионалното сдружение за управление на отпадъците за 

регион Борово (Бяла. област Русе), създадено по реда на чл. 24 ог Закона ш управление на 

отпадъците е осчетоводено неправилно като дялово участие със сумата от 675 294 лв. 

Счетоводната операция не е документално обоснована и е взета на основание решение на 

РСУО, с което общината е определена за съсобственик на изградените съоръжения по 

проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците за регион Борово 

(Бяла, област Русе)“. Към 31.12.2019 г. съсобствеността в стойността на активите не е 

прехвърлена на община Две могили. Всичко това е коригирано и е оправено. 

2. Активи (детска площадка, обособена зона за отдих и игри и фитнес площадка) с 

практическа невъзможност за налагане на контрол върху достъпа и ползването на 

свързаните с тях изгоди, общо в размер на 43 160 лв. са осчетоводени неправилно по 

сметка 2049 „Други машини, съоръжения, оборудване“ в отчетна група „Бюджет", вместо 

по сметка 2202 „Инфраструктурни обекти” в отчетна група „Други“. Това също е 

коригирано. 

3. Следващата корекция е по проекта за трансграничното сътрудничество, също 

неправилно са осчетоводени разходи в размер на 28 763 лв., което също е коригирано. 

4. И последното нещо е оградата на гробищния парк в размер на 22 000 лв. е 

осчетоводена неправилно по сметка 2202 „Иифраструктурни обекти", вместо по сметка 

2099 „Други дълготрайни материални активи в отчетна група „Други сметки и дейности". 
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На същия актив е начислена амортизация общо в размер на 6 600 лв. неправилно по 

сметка 241 7 „Амортизация на иифраструктурни обекти", вместо по сметка 2419 

„Амортизация на други дълготрайни материални активи". 

Всички тези корекции са отстранени, поради което становището на първа комисия 

е предложеният ни проект на решение да бъде приет. 

Разисквания по деветнадесета точка нямаше. 

 

Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 

259/18.08.2020 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 28.08.2020 година  

 

Относно: Допълване на Решение № 164, взето на заседание на Общински съвет с 

Протокол № 10 от 31.07.2020 г. за 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: 11 0 2 
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По деветнадесета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 

21, ал. 1, т. 6 и 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. № 259 от 18.08.2020 г. след проведено поименно гласуване с 12 (дванадесет) гласа 

„За”, 0 (нула) глас „Против” и 2 (два) гласа „Въздържал се”, прие 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 205 

 

1. Допълва Решение № 164, взето на заседание на Общински съвет с Протокол № 

10 от 31.07.2020 г. като създава нова т. 5 със следното съдържание: 

„т. 5. Приема Одитния доклад на Сметна палата за извършен финансов одит на 

консолидирания годишния финансов отчет на Община Две могили за 2019 г.“ 

Приложение: Писмо входящ № 3819/20.07.2020 г. на Сметна палата София и 

Одитен доклад № 0100301720, съдържащ немодифицирано мнение относно 

консолидирания годишния финансов отчет на Община Две могили за 2019 г. 

 

 Двадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 261/19.08.2020 г., относно:  

Приемане на информация за дейността на Общинско предприятие „Обществено 

хранене”за периода 01.01.2020 г. – 30.06.2020 г. 

По нея докладва:  

1. Мехмед Мехмедов – член на Комисията по „Териториално устройство и 

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

Общинско предприятие „Обществено хранене” осъществява своята дейност въз 

основа на Правилник № 6 за устройството и дейността на Общинско предприятие 

„Обществено хранене”, действащо на територията на Община Две могили, област Русе.  

Съгласно чл. 2, ал. 1 от  Правилник № 6, предмета на дейност на Общинско 

предприятие “Обществено хранене” е приготвяне и доставка на храна за деца, 

посещаващи ясли и детски градини, ученици и лица, ползващи услугите на Център за 

настаняване от семеен тип за възрастни хора с увреждания и Защитено жилище за хора с 
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увреждания; приготвяне и транспортиране на храна за лица, ползващи услугите на 

Домашен социален патронаж по смисъла на чл. 36, ал. 2, т. 4 от Правилника за прилагане 

на Закона за социалното подпомагане; обществена трапезария; приготвяне и доставяне на 

храна; провеждане на тържества, обреди, ритуали, семинари, конференции, фестивали, 

коктейли и други в залата на предприятието; предоставяне на хотелиерски и 

ресторантьорски услуги; продажба на рекламни материали и сувенири и предоставяне на 

екскурзоводски и аниматорски услуги. 

В условията на пандемия предизвикана от вируса COVID-19, както и по време на 

обявеното извънредно положение и последвалата извънредна епидемична обстановка в 

страната, осезаемо се засили ролята на община Две могили, в подкрепа на уязвимата част 

от населението, както и ролята на социалните услуги, предоставяни от общинско 

предприятие „Обществено хранене”. По време на извънредното положение, стотици 

нуждаещи се непрестанно получаваха храна до домовете си, като на част от по-

възрастното население бе помагано и с пазаруването на важни за тях стоки от бита. 

Всичко това бе извършвано при стриктно спазване на правилата за безопасност, 

дистанция и хигиена, за да се чувстват спокойни и защитени нуждаещите се жители на 

общината. В този тежък момент, те усетиха подкрепата на общината, а Общинско 

предприятие „Обществено хранене” доказа своята социална функция и че винаги може да 

бъде в помощ на населението при екстремни ситуации. 

За съжаление, на фона на извънредното положение и ограничителните мерки 

наложени с него, голяма част от останалата дейност на Общинско предприятие 

„Обществено хранене” бе силно засегната. Видно от подробно представените по-долу 

данни, през месеците март, април и май има рязък спад в потреблението на предлаганите 

хотелски и ресторантьорски услуги, организирането на тържества, както и в столовото 

хранене на учениците заради въведеното дистанционно обучение. 

В горепосочения период, се наложи да бъдат направени и допълнителни разходи за 

дезинфекция и предпазни средства, за да се гарантира качеството на предлаганите услуги, 

както и здравето на персонала на предприятието и жителите на общината. 

В последните месеци, все пак започва да се наблюдава повишаване на 

посещаемостта на стопанисваните обекти, което е сигурен знак, че гостите и туристите се 

чувстват в безопасност, благодарение на взетите мерки. Също така, тази тенденция дава 

надежда, че до края на летния сезон, постепенно ще се достигнат нивата на посещаемост 

от предходните години. 

За столовото хранене на учениците се спазват изискванията на Наредба № 6 от 

10.08.2011 г. за здравословно хранене на деца, Наредба № 9 от 21.07.2009 г., както и 

Наредба № 9 от 16.09.2011 г. за безопасност и качествено хранене в училищата. 
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Учениците, ползващи услугата на предприятието са средно 75 на ден. Цената на един 

купон е 2,30 лв., като той се заплаща изцяло от родителите на учениците. Поради 

обявяване на извънредно положение в страната заради COVID-19, продадените купони за 

периода от 01.01.-30.06. са 2 452 броя на стойност 5 639,60 лв.  

Ежемесечно се изготвя справка за стойността на храната, приготвена и доставяна за 

15 потребители. Доставката на храната се осъществява с автомобили на ОП. Към 

30.06.2020 г. ЦНСТПЛУИ няма задължения към предприятието. 

Приготвяне и транспортиране на храна за лица, ползващи услугите на Домашен 

социален патронаж. Капацитетът на предприятието по тази дейност е 200 потребители, 

съгласно Решение на Общински съвет. В момента броят на хората, ползващи услугата е 

152 души. 

Приготвената храна се доставя до домовете на хората. Плащането на таксите се 

извършва по домовете на потребителите. Събраните такси за периода 01.01. – 30.06. 2020 

г. са в размер на 39 563,92 лв. 

Несъбраните такси към 30.06.2020 г. са в размер на 561,60 лв., като са предприети 

мерки за тяхното събиране. 

Обществена трапезария включва проекта „Топъл обяд“ за 170 потребители в 

периода от 04.05.2020 г. Реализирането на дейността по социалната услуга „Топъл обяд” 

включва предоставянето на храна за обяд – супа, основно ястие и хляб на стойност 2,50 

лв. за едно лице на ден и 0,40 лв. за всички съпътстващи разходи. Финансирането на 

проекта е от Агенция за социално подпомагане съгласно сключен договор с Община Две 

могили. По тази програма са получени авансово средства през месец май на стойност 8874 

лв. 

По проект „ Топъл обяд“ от Европейска програма за 75 потребители, през месец 

юни 2020г. е получен последният трансфер от АСП на стойност 21 449,95 лв. Проектът е 

приключил на 31.12.2019г. 

За отчетния период са проведени 7 мероприятия, като общият размер на приходите 

за периода е 2 152.70 лв., от които: 

- 5 мероприятия на обща стойност 1 956.90 лв. - платени в брой; 

- 2 мероприятия на обща стойност 195.80 лв. - платени по банков път по сметка на 

общината. 

Тази си дейност ОП „Обществено хранене“ осъществява чрез организиране на 

туристически обиколки на пещера „Орлова чука“, както и стопанисване на прилежащите 

към пещерата павилион „Бърза закуска“ и хижа „Орлова чука“. Павилион „Бърза закуска“ 

е отворен от края на м. май, а пещерата е отворена за посетители от 05.06.2020 г.  

ОБЩО ПРИХОДИ – 10 623.80 лева. 
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Към 30.06.2020 г. ОП „Обществено хранене“ има задължения към доставчици в 

общ размер на 7 314.50 лв., от които 7 204.25 лв. са към основния доставчик фирма 

„Бороимпекс“ АД – гр. Борово.  

1. Закупени са 4 броя маси и 8 пейки за Павилион „Бърза закуска“. 

2. Закупени са дъски за направата на дървена ограда до билетния център на 

пещерата. 

3. Премахнати са стърчащи тръби от стари осветителни тела по тревните площи 

пред хижата. 

4. Подменени са челни дъски но покрива на Павилион „Бърза закуска“. 

Всички ремонтни дейности са извършени от персонала на ОП ОХ. 

Комисията по „Териториално устройство и строителство, общинска собственост, 

местно самоуправление и нормативна уредба” разгледа на свое заседание представената 

информация и излезе със становище тя да бъде приета в представения и вид. 

В разискванията по двадесета точка участие взеха: 

1. Драгомир Дамянов – Общински съветник – казахте печалба, това са приходи. 

2. Мехмед Мехмедов – Общински съветник – това са подробности, но приемам 

забележката. 

 

Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 

261/19.08.2020 г. е явно, моля гласувайте. 

 

По двадесета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 7, ал. 

1, т. 4 от Правилник № 6 за устройството и дейността на Общинско предприятие 

„Обществено хранене”, 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. № 261 

от 19.08.2020 г. след проведено явно гласуване с 13 (тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) 

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

 

РЕШЕНИЕ 

№ 206 

 

1. Приема информация за дейността на Общинско предприятие „Обществено 

хранене”за периода 01.01.2020 г. – 30.06.2020 г. 
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Приложение: Информация за дейността на Общинско предприятие „Обществено 

хранене”за периода 01.01.2020 г. – 30.06.2020 г. 

 

 Двадесет и първа точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 267/19.08.2020 г., относно: 

Продажба на недвижим имот частна общинска собственост – „Дворно място“ в с. 

Кацелово. 

По нея докладва:  

1. Ивайло Пенев – 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 частна общинска 

собственост № 3843 от 22.11.2017 г. на Кмета на Община Две могили, а именно: „Дворно 

място“ с площ 1200 кв. м., представляващо УПИ VІ 217 в кв. 58 по регулационния план на 

с. Кацелово, Община Две могили. Постъпило е заявление, с което е проявен интерес за 

закупуване на гореописания имот. 

 Имотът не е в добро състояние, обрасъл е с храстовидна растителност. Община Две 

могили няма ресурс да осъществи поддръжката на недвижимия имот, поради което 

целесъобразно би било той да бъде продаден. Продажбата на недвижимия имот ще 

генерира допълнителни приходи за Община Две могили. 

 Съгласно чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост „Продажбата на имоти 

и вещи – частна общинска собственост се извършва след решение на общински съвет от 

кмета на общината след провеждане на публичен търг или публичнооповестен конкурс”. 

Данъчната оценка на имота съгласно удостоверение за данъчна оценка с изх. № 

680400671/13.08.2020 г. на Община Две могили е 4282,80 лв., а пазарната оценка съгласно 

изготвена Експертна оценка на независим лицензиран оценител е 4237,00 лв. без ДДС или 

5084,40 лева с ДДС. Видно е, че пазарната оценка е по-ниска от данъчната оценка. 

Съгласно разпоредбата на чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост 

„Разпоредителните сделки с имоти или с вещни права върху имоти - общинска 

собственост, се извършват по пазарни цени, но не по-ниски от данъчните им оценки. 

Пазарните цени на имотите и на вещните права се определят от общинския съвет въз 

основа на пазарни оценки, изготвени от независими лицензирани оценители”. В тази 

връзка Кметът на Общината ни предлага началната продажна цена да бъде в размер на 

4300,00 лв. без ДДС или 5160 лв. с ДДС. 

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. 
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Разисквания по двадесет и първа точка нямаше. 

 

Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 

267/19.08.2020 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 28.08.2020 година  

 

Относно: Продажба на недвижим имот частна общинска собственост – „Дворно 

място“ в с. Кацелово. 

№ 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 двадесет и първа точка от дневния ред, Общинският съвет на основание 

чл. 21, ал. 1, т. 8 и 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. 1, чл. 41, ал. 2 от 

Закона за общинската собственост, чл. 37, ал. 1 и чл. 51, т. 1 от Наредба № 7 за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в 
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Община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 267 от 19.08.2020 г. след 

проведено поименно гласуване с 13 (тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” 

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

 

РЕШЕНИЕ 

№ 207 

 

1. Дава съгласие да бъде включен в т. 2 на Раздел IV от Програмата за управление и 

разпореждане с имоти общинска собственост за 2020 година, приета с Решение № 

46/31.01.2020 г на Общински съвет Две могили, следния имот: „Дворно място“ с площ 

1200 кв. м., представляващо УПИ VІ 217 в кв. 58 по регулационния план на с. Кацелово, 

Община Две могили, област Русе, одобрен със Заповед № 700/1977 г. по Акт за частна 

общинска собственост № 3843 от 22.11.2017 г. на Кмета на Община Две могили. 

2. Дава съгласие да бъде продаден след провеждане на публичен търг с явно 

наддаване недвижим имот - „Дворно място“ с площ 1200 кв. м., представляващо УПИ VІ 

217 в кв. 58 по регулационния план на с. Кацелово, Община Две могили, област Русе, 

одобрен със Заповед № 700/1977 г. по Акт за частна общинска собственост № 3843 от 

22.11.2017 г. на Кмета на Община Две могили. 

3. Определя начална продажна цена в размер на 4300,00 лв. (четири хиляди и 

триста лева) без ДДС, при данъчна оценка на имота в размер 4282,80 лв. (четири хиляди 

двеста осемдесет и два лева и осемдесет стотинки) и пазарна оценка в размер 4237,00 лв. 

(четири хиляди двеста тридесет и седем лева) без ДДС, съгласно доклада на лицензиран 

оценител от 18.08.2020 г.,  

3.1. Стъпка на наддаване – 10 % (десет процента) от началната цена. 

3.2. 15 % от средствата, постъпили от продажбата да бъдат преведени по сметката 

на с. Кацелово, съгласно чл. 5, ал. 2 от Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и 

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

4. Възлага на Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите действия 

за: 

4.1. Изпълнение на решението по т. 1 и т. 2; 

4.2. Сключване на договор за покупко – продажба и вписването му в Публичния 

регистър на Община Две могили за разпоредителните сделки с имоти – частна общинска 

собственост. 

4.3. 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. 
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 Двадесет и втора точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 268/19.08.2020 г., относно: 

Продажба на имот частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Помен, 

община Две могили с начин на трайно ползване „Нива”. 

По нея докладва:  

1. Мехмед Чолаков – председател на Комисията по „Противодействие на 

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

животновъдство и гори, екология и други дейности”: 

Община Две могили е собственик на Поземлен имот с идентификатор 57488.89.10 

по КККР на с. Помен, с площ 82,841 дка, ІV категория, в местността „Сърта“, частна 

общинска собственост съгласно АЧОС № 4065/10.02.2020 г.  

В момента имотът представлява пустеещ терен, силно затревен и обрасъл с 

храстовидна и дървесна растителност. Северната част на имота, представляваща около 

половината площ, не се обработва от около 15 години, а останалата част от по-дълъг 

период и в това състояние не е атрактивен за наемане. 

Към настоящия момент има проявен интерес за закупуване на посочения имот. 

С цел постъпване на парични средства, в интерес на Община Две могили е 

посоченият имот да бъде предложен за продан. 

Съгласно чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост „Продажбата на имоти 

и вещи - частна общинска собственост се извършва след решение на общински съвет от 

кмета на общината след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс”. 

Съгласно разпоредбата на чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост 

„Разпоредителните сделки с имоти или с вещни права върху имоти – общинска 

собственост, се извършват по пазарни оценки, но не по-ниски от данъчните им оценки. 

Пазарните цени на имотите и на вещните права се определят от общинския съвет въз 

основа на пазарни оценки, изготвени от независими лицензирани оценители”. 

Данъчната оценка на имота е 11 220,80 лв. За посочения имот има изготвена 

експертна оценка от независим лицензиран оценител и е определена пазарна стойност в 

размер на 51 289,00 лв. или 619,33 лв./дка. 

Становището на четвърта комисия е имотът да бъде продаден, спазвайки всички 

тръжни процедури. 

В разискванията по двадесет и втора точка участие взеха: 

1. Бисер Йончев – Общински съветник: 

Аз ще гласувам „Против“ продажбата на този имот, казах го и на заседанието на 

комисията – каква е необходимостта от продажбата на този имот, Общината има нужда от 
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пари ли или има някакви други намерения? Продажбата на такъв имот е последна мярка, 

която трябва да се предприеме. Според мен, имотът първо трябва да се отдаде под наем, 

освен това не се знае как е придобит този имот, преди колко време и за вбъдеще дали 

някой няма да има някакви намерения спрямо него, без да е необходима продажба. Все 

пак ние сме временно тук, след нас ще дойдат други и мисля, че трябва да оставим нещо, 

което може да се ползва. Призовавам Кмета на Общината да си оттегли докладната 

записка. 

2. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 

 Искам да направя едно уточнение, като председател на комисията по земеделие 

вече трети мандат – абсолютно категорично е становището обработваеми земи на 

територията на Общината да не се продават, изключение правят само маломерните имоти 

и ясаците. Тези изоставени ниви, считаме че трябва да се продават, тъй като те не носят 

никакви приходи на Общината. Това са около 45-46 хил. дка на територията на Общината, 

като за тези три мандата сме продали не повече от 200-300 дка. 

3. Бисер Йончев – Общински съветник: 

Пак мислим само за днес, тези ниви може би са придобити преди 100 години и 

досега никоя управа на общината не ги е продала и сега изведнъж решаваме да ги 

продаваме.  

Пак казвам – нямам нищо против да се отдадат под наем или по някакъв друг 

начин, но продажбата е крайна мярка и според мен не е правилно. 

 

Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 

268/19.08.2020 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 28.08.2020 година  

 

Относно: Продажба на имот частна общинска собственост, находящ се в 

землището на с. Помен, община Две могили с начин на трайно ползване „Нива”. 

№ 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 +   
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4. Драгомир Дамянов Драганов   + 

5. Ивайло Димитров Иванов +   

6. Ивайло Пенев Иванов    + 

7. Мехмед Руждиев Мехмедов  +   

8. Мехмед Селманов Чолаков +   

9. Румен Манолов Марков  +  

10. Соня Петрова Неделчева – Нечева    + 

11. Христина Димитрова Ефтимова +   

12. Юлиана Кънчева Тодорова +   

13. Юсеин Ахмедов Юсеинов +   

 Общо: 8 2 3 

 

По двадесет и втора 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 организацията и 

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация, чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската 

собственост, чл. 37, ал. 1 и чл. 51, т. 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. № 268 от 19.08.2020 г. след проведено 

поименно гласуване с 8 (осем) гласа „За”, 2 (два) гласа „Против” и 3 (три) гласа 

„Въздържал се”, прие 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 208 

 

1. Дава съгласие да бъде продаден след провеждане на публичен търг с явно 

наддаване Поземлен имот с идентификатор 57488.89.10 по КККР на с. Помен, с площ 

82,841 дка, ІV категория, в местността „Сърта“, частна общинска собственост съгласно 

АЧОС № 4065/10.02.2020 г. 

2. Определя начална продажна цена в размер на 51300,00 лв. (петдесет и една 

хиляди и триста лева и нула стотинки) при данъчна оценка на имота в размер 11220,80 лв. 

(единадесет хиляди двеста и двадесет лева и осемдесет стотинки) и пазарна оценка на 

стойност 51289,00 лв. (петдесет и една хиляди сто двеста осемдесет и девет лева и нула 

стотинки), съгласно доклада на лицензиран оценител,  

2.1. Стъпка на наддаване – 5 % (пет процента) от началната цена. 
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2.2. Депозита за допускане до участие в тръжната процедура е – 25 % от началната 

тръжна цена. 

2.3. 15 % от средствата, постъпили от продажбата да бъдат преведени по сметката 

на с. Помен, съгласно чл. 5, ал. 2 от Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и 

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

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

за: 

3.1. Изпълнение на решението по т. 1 и т. 2; 

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. 

 

 Двадесет и трета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Ивайло Димитров с вх. № 270/20.08.2020 г., относно: 

Изменение на Решение № 27, взето на заседание на Общинския съвет с Протокол № 

3/20.12.2019 г. 

По нея докладва:  

1. Ахмед Недрет – секретар на Комисията по „Териториално устройство и 

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

Предложена ни е за разглеждане докладна записка, която има за цел да приемем 

решение, с което да изменим взетото от нас Решение № 27 с Протокол № 3/20.12.2019 г. за 

определяне размера на платения годишен отпуск на Председателя на Общинския съвет, 

съгласно чл. 26 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 

119, ал. 3 и ал. 4 от нашия Правилник. 

На предходното заседание, Общинският съвет прие Решение № 181 по Протокол № 

10/31.07.2020 г., с което направихме изменения на нашия Правилник, а именно: 

„Председателят на Общински 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“. 

 Това означава, че размерът на платения и на допълнително платения годишен 

отпуск, които Председателят ще полза, следва да бъдат в размер на 50 (петдесет) % от 

определените в чл. 155 и чл. 156 от КТ дни. 
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Втора комисия разгледа докладната записка и излезе със становище предложеният 

ни проект на решение да бъде приет. 

Разисквания по двадесет и трета точка нямаше. 

 

 Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Ивайло Димитров с вх. № 

270/20.08.2020 г. е явно, моля гласувайте. 

 

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

чл. 26, ал. 3, т. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 27, ал. 3 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 119, ал. 4, т. 2 във връзка с 3, ал. 1, 

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. № 270 от 20.08.2020 г. след проведено явно гласуване с 11 (единадесет) гласа „За”, 

0 (нула) гласа „Против” и 2 (два) гласа „Въздържал се”, прие 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 209 

 

1. Изменя т. 1.1 от Решение № 27, взето на заседание на Общински съвет – Две 

могили с Протокол № 3/20.12.2019 г., която добива следния вид: 

„1.1. Платен годишен отпуск в размер на 21 работни дни.“ 

2. Решението влиза в сила от 10 август 2020 г. 

3. Упълномощава Кмета на Общината да сведе настоящото решение до знанието на 

заинтересованите лица в общинската администрация. 

 

 Двадесет и четвърта точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 262/19.08.2020 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Петя Манчева Славова за раждане на второ 

дете – Виктор Найденов Славов. 

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 



 80

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. Комисията по „Бюджет и финанси” също разгледа на свое заседание заявлението 

и излезе със становище да бъде отпусната еднократна финансова помощ за раждане на 

второ дете в размер на 250 лева. 

Разисквания по двадесет и четвърта точка нямаше. 

 

 Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 

262/19.08.2020 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. 1.2, 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. № 262 от 19.08.2020 г. след проведено явно гласуване с 13 (тринадесет) гласа 

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

 

РЕШЕНИЕ 

№ 210 

 

1. Отпуска на Петя Манчева Славова, 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 – Виктор Найденов Славов, роден на 05.08.2020 г. 

2. Средствата да бъдат изплатени по параграф 4214 “Помощи по решение на 

Общинския съвет”. 

 

 Двадесет и пета точка от дневния ред: 
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Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 263/19.08.2020 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Мерлин Бейнурова Ахмедова за раждане 

на първо дете – Емма Сергеева Танчева. 

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 пета точка нямаше. 

 

 Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 

263/19.08.2020 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. 1.1, 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. № 263 от 

19.08.2020 г. след проведено явно гласуване с 13 (тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) 

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

 

РЕШЕНИЕ 

№ 211 

 



 82

1. Отпуска на Мерлин Бейнурова Ахмедова, живееща в село Батишница, община  

Две могили, ул. „Пролет” № 15, еднократна финансова помощ в размер на 100,00 (сто) 

лева, за раждане на първо дете – Емма Сергеева Танчева, родена на 20.02.2020 г. 

2. Средствата да бъдат изплатени по параграф 4214 “Помощи по решение на 

Общинския съвет”. 

 

 Двадесет и шеста точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 264/19.08.2020 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Моника Цанкова Цанева за раждане на 

първо дете – Елия Нердин Неджми. 

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 шеста точка нямаше. 

 

 Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 

264/19.08.2020 г. е явно, моля гласувайте. 

 

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

чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 

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

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация във връзка с 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 
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бюджета на община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 264 от 

19.08.2020 г. след проведено явно гласуване с 13 (тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) 

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

 

РЕШЕНИЕ 

№ 212 

 

1. Отпуска на Моника Цанкова Цанева, живееща в село Батишница, община  Две 

могили, ул. „Вит” № 21, еднократна финансова помощ в размер на 200,00 (двеста) лева, за 

раждане на първо дете – Елия Нердин Неджми, роден на 27.07.2020 г. 

2. Средствата да бъдат изплатени по параграф 4214 “Помощи по решение на 

Общинския съвет”. 

 

 Двадесет и седма точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 265/19.08.2020 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Рювейде Самиева Илиязова за раждане на 

второ дете – Еда Сунаева Фикретова. 

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 седма точка нямаше. 

 

 Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 

265/19.08.2020 г. е явно, моля гласувайте. 
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По двадесет и 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 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. № 265 от 

19.08.2020 г. след проведено явно гласуване с 13 (тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) 

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

 

РЕШЕНИЕ 

№ 213 

 

1. Отпуска на Рювейде Самиева Илиязова, живееща в гр. Две могили, бул. „Марин 

Дринов” № 10 еднократна финансова помощ в размер на 250,00 (двеста и петдесет) лева, 

за раждане на второ дете – Еда Сунаева Фикретова, родена на 01.04.2020 г. 

2. Средствата да бъдат изплатени по параграф 4214 “Помощи по решение на 

Общинския съвет”. 

 

 Двадесет и осма точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 266/19.08.2020 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Мейлин Ахмедова Юсеинова за раждане 

на първо дете – Илхан Юсеинов Илханов. 

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 
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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 осма точка нямаше. 

 

 Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 

266/19.08.2020 г. е явно, моля гласувайте. 

 

По двадесет и осма 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. № 266 от 

19.08.2020 г. след проведено явно гласуване с 13 (тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) 

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

 

РЕШЕНИЕ 

№ 214 

 

1. Отпуска на Мейлин Ахмедова Юсеинова, живееща в град  Две могили, ул. 

„Изгрев” № 6, еднократна финансова помощ в размер на 200,00 (двеста) лева, за раждане 

на първо дете – Илхан Юсеинов Илханов, роден на 25.06.2020 г. 

2. Средствата да бъдат изплатени по параграф 4214 “Помощи по решение на 

Общинския съвет”. 

 

 Двадесет и девета точка от дневния ред: 

Изказвания, питания, становища и предложения от граждани. 

1. Йордан Борисов – Обществен посредник на Общината: 

Изтече мандата на Обществения посредник, затова използвам случая да изкажа 

своята благодарност за съвместната ни работа със всички общинси съветници, кметове на 

кметства, кметски наместници, Кмет на Община, както и заместник-кметове на Общината, 

Председателите на Общински съвети.  



 86

През цялото това време всички ние сме работили съвместно за благото на община 

Две могили, да направим едно по-добро място за всички живеещи. 

Общественият посредник през последните месеци на пандемия, на извънредно 

положение,  се превърна в един „отдушник“ за тревогите на хората. Няма да ви убеждавам 

за потребността от обществен посредник, това си е работа на Общинския съвет и 

промениите на Правилника и за това изказвам още веднъж благодарност на всички са 

съвместната работа. Смятам, че допринесох полза за общината. За тия години  не съм 

ползвал нито веднъж командировки, нито служебен транспорт,  ползвал съм моят 

автомобил, бил съм на граждански договор, с цел общината да има пари и смятам , че съм 

допринесъл. И сега, като една закачка, понеже много се говори тука за общината, преди 21 

години, като областен управител, предоставих пещера „Орлова чука“ на община Две 

могили и от тогава до днес съм си изплатил. Още веднъж благодаря ви. 

2. Драгомир Дамянов – Общински съветник: 

Аз имам един въпрос към Кмета на Общината – на една от предходните ни сесии 

гласувахме поставянето на две спирки, една в централната част на града и още една срещу 

т.нар. 12-те стола. Аз имах така, с госпожа Нечева, стана въпрос за финансовата част на 

тези две спирки, които са за около 16 хил. лева, но в момента виждаме, че тези спирки 

могат да приютят само двама души. Има такива спирки и в Русе и в по-големите градове в 

централната част на площада те са направени само с две седящи места. Значи, ако за 4000 

лв да отиде там някой да се подслони. Знаете сутрешно време и особено когато при лошо 

време през зимата там се събират по 10, по 15 души. Който го е гласувал тоя проект, поне 

там трябва да бъдат по 8 – 10 човека да се събират. Премахнаха се едни спирки, които 

събираха много повече хора и сложиха неща, които няма да се ползват от хората. Не става 

въпрос за парите, а става въпрос за удобство и ако сутрин минете да видите в малко по-

лошо време тези хора няма къде да се подслонят, защото има място за не повече от 4 

човека. Или ще правим нещо красиво, което не е необходимо или ще правим неща, които 

да могат да се ползват от гражданите. Абсолютно съм разочарован от изпълнението на 

тези спирки, които няма да са от полза за самите граждани. Знаете сутрешно време голяма 

част от хората пътуват за областния град и при лошо време се подслоняват там. Вземете 

мерки, има недоволство на гражданите, които пътуват извън града. Или да се преправи 

проекта или да се удължат с още няколко метра. 

3. Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник:  

Нямах намерение да вземам думата, но искам да обясня вота си „Въздържал се“ по 

отношение на промените в капиталовите разходи. Въздържах се, тъй като се отнася и за 

детската градина, иначе щях да бъда категорично „Против“ и ще кажа сега защо, защото 

господин Дамянов повдигна въпроса – защото двете спирки са на стойност 4 307 лева или 
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около 7 150 лева едната, няма да ги коментирам, само искам г-н Борисов да си припомни 

какво беше обещал, когато коментирахме спирките. И имам едно предложение към Кмета 

на Общината – с останалите 15 хил. лева, които са предвидени за закупуване на контейнер 

– спирка за селата в Баниска и Бъзовец, ако ще бъдат същите, по-добре тези средства да 

бъдат прехвърлени към детската градина да се ремонтира отоплението и и да се намалят 

разходите за отопление на детската традина в Две могили, отколкото да купуваме такива 

нефункционални спирки. 

Искам да изкажа благодарност, макар че това е работа на Председателя на 

Общинския съвет, за съвместната ни работа с Йордан Борисов – Обществен посредник на 

Общината за този толкова дълъг период от време, в който той защитаваше интересите на 

гражданите, изслушваше ги, доколко е можел да им помогне или не, ролята на 

обществениия посредник е  да ги изслуша, да ги насочи, да ги свърже и да им бъде един 

отдушник и връзката им с администрацията. За това още веднъж благодаря много за добре 

свършената работа.  

4. Мехмед Чолаков – Общински съветник:  

Аз нямам въпроси към Кмета, а искам да взема отношение по повод гласуванията. 

Както всички виждате на всяко едно заседание на Общинския съвет, искаме от Кмета на 

Общината и от общинската администрация да се направят ред неща, а когато стигнем до 

съществения въпрос – откъде ще вземем средствата, понеже г-н Йончев ме провокира – за 

какво ни е тази продажба, какво ще правим средствата. Г-н Йончев, на предходното 

заседание на Общинския съвет бяхте активен да попитате кога ще се оправи покрива на 

детската градина – покривът на детската градина не може да се оправи, г-жо Нечева с 12 

хил. лева. Именно ако реализираме такава продажба от порядъка на 50-52 хил. лева, тогава 

можем да предприемем нещо да направим. Според мен, уважаеми колеги, когато правите 

някакви предложения, бъдете конструктивни. 

5. Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник:  

Абсолютно конструктувни са ми предложенията, г-н Чолаков. Първо – гласувахме 

7 хил. лева за покрива на детската градина. Второ – гласувах „Въздържал се“ за 

продажбата в Помен, не защото съм против продажбата, а защото на комисията имахме 

предложение средствата да бъдат насочени … така, което не го чух от ваша страна по 

време на докладването ви, за това се въздържам от гласуване. А за разходите за спирките 

съм категорична и който иска да дойде да ме убеди, няма как да стане. 

6. Бисер Йончев – Общински съветник:  

Аз също искам да благодаря на г-н Йордан Борисов от мое име и от името на 

групата – за нас вашата работа с Община Две могили беше много полезна. 
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Относно продажбите – за мен „общност и Община“ е на всички хора и ние сме тук, 

за да изпълняваме по един или по друг начин желанията на хората. Човек най-трудно се 

разделя първо с имотите си, а ние правим най-лесното – продаваме един имот с някакви 

неясни обяснения, че средствата ще бъдат използване за покрива на детската градина. 

Проблемите с покрива на детската градина са от дълги години, те трябваше да бъдат 

заложени в бюджета на Общината, когато се приемаше, да се пристъпи към изпълнение и 

да се реши проблема, защото ако покривът на детската градина тече какво в крайна сметка 

вършим ние. Това исках да кажа. 

7. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Мислех да не вземам отношение, мисля че на предходното заседание на 

Общинския съвет казах достатъчно. Когато един човек говори, той първо трябва да види 

себе си какво е направил в живота и тогава да дири сметка на другия и да дава акъл.  

Г-н Йончев, ще започна с Вас, по отношение на земята, където давате акъл, че 

трябва да не се продава и доколкото си спомням преди да влезете в кооперацията нямахте 

и един декар собствена земя, че Ви се наложи да купите 5 дка и човек, който няма никаква 

собственост да ми казва кое трябва и кое не трябва, кое е важно и кое не, мисля че не бива 

… 

8. Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник: 

Г-жо Тодорова, извинявам се, че Ви прекъсвам, но прекратете тези нападки, това е 

на всяко едно заседание. Г-жо Тодорова или си влезте в ролята на Председател, или 

освободете мястото. Това е на всяко едно заседание, лични нападки … 

9. Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет:  

Направих забележка, госпожо Нечева.Господин Борисов – без лични нападки! 

10. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Благодаря г-жо Тодорова, това не са нападки, това са факти, но както и да е. 

По отношение на земята – в момента върви законопроект, за който трябва да дадем 

становище всички Общини, предстои въвеждането на заплащането на данък на 

земеделските земи, което за мен е напълно резонно и реално, на земеделските земи. Дали 

са обработваеми или не, не се разглеждат, а за всички земеделски земи. 

Така, че земите, които дълги години не се обработват, които са станали гори и 

нямат нищо общо с „ниви“, тепърва Общината няма как да инвестира средства, да ги 

почиства и да ги превежда във вид, в който да могат да бъдат използвани като ниви. 

Точно в тази връзка още от предходния мандат политиката ни е ниви, които са 

качествени и носят приходи в Общината си остават наша собственост и се отдават под 

наем. Показателно е дори и че закупуваве имоти за Общината, а не само продаваме. 

Продаваме само това, което е в тежест на Общината. 
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По отношение на детската градина, мисля че вече достатъчно дълго време се 

спекулира в Две могили, затова Ви предлагам като Общински съветници да изслушате 

Директора на ДГ, която е дългогодишен служител в нея, която на последната ни среща 

преди два дни каза: „Толкова средства, колкото в предходния мандат и сега са вложени в 

ДГ, нито един Общински съвет и нито един Кмет до сега не са инвестирали“. Това е 

показателно за състоянието на ДГ към настоящия момент. Ако през годините бяха 

правени текущи ремонти въобще нмаше да се стигне до тук, да текат покривите и да 

правим тежки ремонти, които изискват такива огромни средства. 

Така, че към настоящия момен Кметът съм аз, политиката, която я провеждам е 

моя, приоритетите, които съм си поставил и са обвързани и с интегрирания план и с 

мандатната ми програма и с общия устройствен план, който предстои да бъде приет след 

два месеца. Работи се в тази насока и няма никакви отклонения, така или иначе ДГ ще 

бъде отремонтирана. 

По отношение на спирките – прави ми впечатление, както каза и г-н Драганов на 

едно от заседанията „… това е политика, нормално е, ние сме опозиция и тук пред нашите 

избиратели да се водат политики …“, т.е. да се показва само негативното. 

Хващате се за спирките, а никой не казва, че с парите за рекултивацията на 

сметището ние извършихме два проекта – и ландшафтното офромление на района около 

язовира, който може би от около 40 години е сметище. Вие гледате винаги отрицателното, 

но това вече не е политика, това е разделение на хората и създаване на чувство за вина в 

някой друг, а когато човек иска да забие някой създава му чувство за вина и оттам нататък 

можеш да правиш с него каквото си искаш. Аз това няма да ви го позволя и молбата ми 

към Вас е да бъдете коректни, макар че сме в различни политически формации, но 

политиката си е политика, а фактите са си факти и това, което се прави, мисля че е 

коректно да бъде споменато. 

Аз ще използвам случая, за да запозная и гражданите, че рекултивацията на 

сметището в Две могили, тъй като бяхме в наказателна процедура, на 03.09.2020 година, 

обектът ще бъде приет. Ако някой отиде да го види и ако си спомня преди 3-4 години как 

целият път беше обсипан с найлонови торбички, сега това нещо го няма. 

Никой не споменава извършените ремонти и в ДГ в Баниска, и за Могилино, и за 

Батишница и за всички села, виждам г-н Йончев, че Ви е оттегчително…. 

11. Бисер Йончев – Общински съветник:  

Това не е по темата … Нито въпросът на г-н Дамянов беше свързан с това, което 

говорите, нито моя, така че не ни губете времето!  

Госпожо Председател, моля ви! Нека да има ред, …….Свободни съчинения, 

просто… 
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12. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

За спирките ще кажа само няколко думи – спирките, които бяха поставени в град 

Две могили, това също са факти, първо – бяха много плитки, т.е. не повече от метър, второ 

– спирката в центъра на града беше поставена в зелената площ, като площада не беше 

вързан със самата спирка, което е абсолютно забранено и не е отбелязано дори на скиците, 

които са в момента, т.е. тя беше поставена незаконно дълги години. Освен това самата 

спирка се ползваше, по мои наблюдения, като кмет вече пета година, в тази спирка 

редовно стои група от хора, които пият бири, правят си компании и цапат точно в центъра 

на града. 

По отношение на размера на спирките – град Две могили не е нито Русе, нито 

София да върви поток от хора, че толкова спирките да бъдат … Вие сами казахте – сутрин 

и вечер, т.е. имаме автогара, която е отремонтирана, има и достатъчно места откъдето 

могат да се „хващат“ автобусните линии.  

Много добре помня, г-жо Нечева какви Ви отговорих по отношение на спирките – 

може и без пари да бъдат направени, ще сложим две ламарини и щеше да стане, но идеята 

ни е градът ни да бъде красив. Спирката може да е малка, но тя е от градски тип, ще бъде 

поставено осветление, има място и за реклами и тази спирка ще предаде един съвсем друг 

облик на града и тя е направена не да се стои там по нея и да се пият бири, а при валежи 

хората да има къде да се приютят временно и да покаже къде е мястото, където спира 

автобуса. Така, че по отношение на спирките дали са големи или са малки, считам че 

спирките са си добре и не е някакъв глобален проблем за община Две могили. По 

отношение на двата фургона, които ще бъдат поставени в Баниска и Бъзовец – не, не са 

толкова малки, по-големи са, виждате основите са излети, остава само конструкцията да 

бъде поставена и по този начин ще осигурим условия и за деца и за възрастни, които 

пътуват. Много се извинявам, но това, което беше в Баниска изобщо не приличаше на 

спирка, не приличаше на нищо, но толкова години никой не е поставял въпроса. Сега 

когато нещо се прави и започна вече да се говори. 

Аз съм избран за Кмет и аз си нося пълната отговорност пред населението, а това, 

какво вие смятате и мислите, да, демокрацията го позволява, имате право на мнение, но 

решенията ги вземам аз.С моите решения аз естествено си нося и отговорността. 

След три години има избори и ако гражданите смятат, че аз не съм си свършил 

работата, могат да кажат „ти вече не ни харесваш“ и да си изберат друг кмет, но не е това 

начина. 

По отношение на Омбудсмана – искам да изкажа своята благодарност за 

съвместната ни работа, нямам нищо лично към Вас, мнението ми е категорично по 

отношение на Омбудсманите – за да могат те да си вършат работата, трябва да има 
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финансиране от държавата, а не само на местно ниво. Той трябва да бъде коректива на 

работата и на Общинския съвет и на Общинската администрация. Сега така, както е в 

момента всяка една Община да решава да има или не Омбудсман за мен е несериозно, 

освен това сумата, която се заплаща е крайно недостатъчна, той не е длъжен със собствен 

транспорт да ходи да прави срещи. За това ние ще продължим да работим в тази насока, 

финансирането да е от държавата. Това ако бъде прието наистина това, което Вие го 

работихте, при тези други условия, ще бъде много по-ефективно от всякъде. 

Бъдете жив и драв и винаги сте добре дошъл в Община Две могили, г-н Борисов! 

13. Бисер Йончев – Общински съветник:  

Няма да навлизам в лични обяснения, макар че виждам нездрав интерес към 

личните ми дела, то вече е друг въпрос.  

По отношение на решенията – решенията не се вземат от Кмета на Общината, 

някои се бъркат много сериозно. Решенията са на Общинския съвет, а Кметът дава 

предложения. Всички ние един ден, които ще останем тук в Общината ще носим 

отговорност за нашите решения. Има много млади хора, трябва да бъдат  

Относно продажбите – смятам, че не е редно, човек, който не го е придобил да 

предлага да се продава. 

Още нещо искам да кажа, г-жо Председател към Вас – виждам, че има разлики в 

протоколите от заседанията на Общинския съвет, много неща не се вписват в 

протоколите. 

14. Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

Цитирайте, г-н Йончев, какво имате предвид? 

15. Бисер Йончев – Общински съветник:  

От предходното заседание на Общинския съвет липсва моето изказване в т. Разни. 

Правижме веднъж с г-н Дамянов мотивирано искане за допълване на протокола, не знам 

защо така се получава, виждам някакво отношение и ще си търсим правата с г-н Дамянов 

по надлежния ред. Мисля, че има някакво негативно отношение и се надявам да не е 

лично, а да е продиктувано от странични фактори, както се оказва. 

16. Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

Какво се оказва? 

17. Бисер Йончев – Общински съветник:  

Не знам, проверете. 

18. Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

Да, ще го проверя. 

19. Бисер Йончев – Общински съветник:  
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Имам и друга информация – всички неща, които са адресирани до Общински съвет, 

мисля че трябва да са запознавани всички Общински съветници, дори и да са адресирани 

само към Вас. 

20. Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

Винаги запознавам всички Общински съветници с всичко. 

21. Бисер Йончев – Общински съветник:  

Никога в комисии, например някой гражданин е вписал някакво искане в 

Общински съвет с входящ номер, а аз не знам за това.  

22. Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

Има две постъпили жалби от граждани, които са ви предоставени, това са на г-н 

Кряков и г-н Цонков. 

23. Бисер Йончев – Общински съветник:  

Говоря по принцип, не конкретно и говоря за искания постъпили още по-назад във 

времето. Това са неща, които са проверени. 

24. Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

Откакто аз съм тук, всичко, което е пристигнало в Общинския съвет ви е било 

предоставено. 

25. Драгомир Дамянов – Общински съветник: 

Госпожо Председател, нека след като закриете заседанието на Общинския съвет, 

всички Общински съветници и ръководството на Общината да останат в залата без да се 

протоколира.  

26. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Само нещо последно искам да кажа – вчера беше проведено публично обсъждане 

за поемане на дългосрочен дълг. За съжаление освен Кметове на Кметства, Кметските 

наместници и някои от Общинските съветници, нямаше нито един гражданин. 

Това е сериозен въпрос, разработено е, показано е, за да има прозрачност защо се 

прави, с цели и мотиви, един месец престоя на сайта и нямаше нито едно предложение. 

Цялата документация е качена на сайта на Общината, предоставена е и в центъра за 

услуги на гражданите и молбата ми е всички активни граждани, които милеят за 

Общината да четат и ако имат някакви предложения писмено да ги предоставят в 

Общината с мотивите, за да можем ние наистина да вземем отношение, а не само да 

пишат по Фейсбук.   

   

Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, поради изчерпване на дневния ред, закривам единадесетото заседание на 

VIІI – мия Общински съвет в Община Две могили.  
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Забележка: Списъците с резултатите от проведеното поименно гласуване по точки 

4; 11; 12; 13; 16; 17; 19; 21 и 22; 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 03.09.2020 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) 


