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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 
 

№ 12 
 

Днес, 25 септември 2020 година, в 9.00 часа, в конферентната зала на Община Две 

могили, започна дванадесетото редовно заседание на VІII – мия Общински съвет – Две 

могили. 

Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет:  

На заседанието на Общинския съвет от общо 13 (тринадесет) общински съветника, 

присъстват 13 (тринадесет). 

 Заседанието на Общинския съвет е редовно и може да взема решения. 

 Откривам настоящото заседание на съвета. 

В работата му ще вземат участие: г-н Божидар Борисов – Кмет на Община Две 

могили; г-жа Красимира Русинова – зам.-кмет на Общината; г-н Георги Великов – зам.-

кмет на Общината; 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. 

 Имате ли предложения за изменение или допълнение на дневния ред?  

Няма. 

 

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

настоящото редовно заседание на Общинския съвет, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 

Въздържали се. 

Няма. 
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При последвалото гласуване, Общинският съвет с 13 (тринадесет) гласа „За”, 

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

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 

1. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 272#1/24.08.2020 г., относно: 

Удостояване със званието «Почетен гражданин на град Две могили и Общината» д-р Иван 

Иванов Ангелов. 

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

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

социална политика”. 

2. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 279/04.09.2020 г., относно: 

Информация за резултатите от дейността на Кметския наместник на Кметство село 

Могилино за периода м. септември 2019 г. до м. септември 2020 г. и проблемите, които 

стоят пред него. 

Докладва: Мехмед Мехмедов – член на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление и 

нормативна уредба”. 

3. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 284/10.09.2020 г., относно: 

Намерението за поемане на дългосрочен дълг от Община Две могили през 2020 г., като 

безлихвен заем от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната 

среда /ПУДООС/ за проект: „Подобряване на системата за управление на отпадъците и 

околната среда в населените места на община Две могили, чрез закупуване на един брой 

сметосъбиращ автомобил и съдове за събиране на битови отпадъци“. 

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

финанси”. 

4. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 285/11.09.2020 г., относно: 

Информация за резултатите от дейността на Кметския наместник на Кметство село 

Пепелина за периода м. септември 2019 г. до м. септември 2020 г. и проблемите, които 

стоят пред него. 

Докладва: Мехмед Мехмедов – член на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление и 

нормативна уредба”. 

5. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 286/11.09.2020 г., относно: 

Преместване на здравен участък в с. Баниска от сграда с административен адрес  ул. 
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„Христо Ботев“ № 3, кв. 35, пл. 209 в сграда с административен адрес ул. „Христо Ботев“ 

№ 9, парцел ПИ 499, кв. 43 по плана на село Баниска. 

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

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

 6. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 290/15.09.2020 г., относно: 

Отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на 

с. Пепелина, местност „Зелена махала“. 

Докладва: Ивайло Димитров – член на Комисията по „Противодействие на 

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

животновъдство и гори, екология и други дейности”. 

7. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 293/15.09.2020 г., относно: 

Одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за ПУП – ПП в 

обхвата с идентификатори №№ 07212.169.18; 07212.169.19 и 07212.169.10, в землищата на 

с. Бъзовец, Община Две могили. 

 Докладва: Румен Марков – председател на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление и 

нормативна уредба”. 

8. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 295/16.09.2020 г., относно: 

Промени по бюджета на Община Две могили към 30.09.2020 г. и актуализация на плана за 

капиталовите разходи за 2020 година. 

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

9. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 296/16.09.2020 г., относно: 

Одобряване на актуализирана средносрочна бюджетна прогноза на Община Две могили за 

периода 2021 – 2023 г. 

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

финанси”. 

10. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 297/16.09.2020 г., относно: 

Предоставяне безвъзмездно за управление на движима вещ – автобус „Хюндай Каунти“ с 

рег. № Р 7644 РК на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ град Две могили. 

 Докладва: Ахмед Недрет – секретар на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление и 

нормативна уредба”. 

11. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 298/17.09.2020 г., относно: 

Приемане на „План за интегрирано развитие на Община Две могили 2021 – 2027 г.“ 
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 Докладва: Ивайло Димитров – член на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление и 

нормативна уредба”. 

12. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 299/18.09.2020 г., относно: 

Изменение на Решение № 196, взето на заседание на Общинския съвет с   Протокол № 

11/28.08.2020 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: Галя Додева – член на Комисията по „Образование, култура, 

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

политика”. 

13. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 291/15.09.2020 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Илияна Михайлова Белчева за раждане на 

първо дете – Сияна Дони Богомилова. 

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”. 

14. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 292/15.09.2020 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Ренета Иванова Атанасова за раждане на 

първо дете – Венцислав Калоянов Дончев. 

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”. 

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

 

Първа точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 272#1/24.08.2020 г., относно: 

Удостояване със званието «Почетен гражданин на град Две могили и Общината» д-р Иван 

Иванов Ангелов. 

По нея докладва:  

1. Ивайло Пенев – председател на Комисията по „Образование, култура, 

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

политика”: 
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Присъждането на званието „Почетен гражданин” е традиция в много български 

градове и общини, с което се подчертава приноса на определени личности.  

 Съгласно действащата Наредба № 8 за символиката, за именуване и преименуване 

на улици, обекти с общинско значение и за паметниците и другите възпоменателни знаци 

на територията на Община Две могили, званието „Почетен гражданин на град Две могили 

и общината” е най- високото отличие на Общински съвет. То се присъжда на български и 

чуждестранни граждани за особено големи заслуги към града, общината и Република 

България във всички области на обществения живот. В изпълнение на правомощията ми, 

произтичащи от разпоредбата на чл. 62, ал. 1 от Наредба № 8 внасям настоящото 

предложение за удостояване със званието „Почетен гражданин на град Две могили и 

Общината” д-р Иван Иванов Ангелов. 

 Господин Ангелов е лекар, упражнявал хуманната професия повече от 50 години в 

родното си село Кацелово. Радетел за културата и дългогодишен самодеец, обществен 

деятел. Ето защо предлагам да бъде удостоен със званието „Почетен гражданин на град 

Две могили и Общината” за дългогодишната си обществено-полезна дейност за село 

Кацелово, град Две могили и общината и постижения в областта на здравеопазването и 

културата. 

Преди да пристъпим към гласуване по тази точка в качеството си на председател на 

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

туризма, здравеопазване и социална политика” искам да обявя процедурата на гласуване.  

Всеки един общински съветник ще бъде поканен да гласува. Той ще получи от 

комисията плик и бюлетина. На бюлетината има три правоъгълника, под които е записано 

съответно „За”, „Против” и „Въздържал се”. Отивате на определеното тук в ъгъла място за 

гласуване и правите своя избор. Бюлетината я поставяте в плика и я пускате в кутията. 

После идвате при комисията и се подписвате в списъка на гласувалите. Мисля, че няма 

нещо неясно. За да бъде удостоен със званието „Почетен гражданин на град Две могили и 

общината” д-р Иван Иванов Ангелов, той трябва да получи 9 гласа „За” от общия брой 

съветници, а не само от присъстващите.  

Ако няма въпроси, моля г-н Мехмедов и г-жа Додева да покажат кутията, да 

подпишат лепенките и да запечатат с тях кутията. Въпроси – няма.  

Г-н Мехмедов, моля да обявявате имената на хората по списъка, които могат да 

упражнят правото си на глас. 

Г-жо Додева, моля да връчвате по една бюлетина и един празен плик на 

Общинските съветници. 

След направата на своя избор, пускате плика си в кутията и се подписвате в 

списъка на гласувалите общински съветници. 
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Общинските съветници упражняват правото си на глас. 

 

След приключване на гласуването, комисията обяви, че всички присътващи 13 

(тринадесет) съветници са упражнили правото си на избор и обяви гласуването за 

приключило. Пристъпи се към отваряне на кутията, преброяването на пликовете и 

бюлетините в тях. 

За работата си, комисията състави Протокол. 

След преброяване на бюлетините, по първа точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 22 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 3 и чл. 61 от Наредба № 

8 за символиката, за именуване и преименуване на улици, обекти с общинско 

значение и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на 

Община Две могили и Докладна записка с вх. № 272#1 от 24.08.2020 г. с 9 (девет) 

гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 4 (четири) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 215 
  

1. Удостоява със званието  „Почетен  гражданин на град Две могили и общината” 

д-р Иван Иванов Ангелов. 

 

Втора точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 279/04.09.2020 г., относно: 

Информация за резултатите от дейността на Кметския наместник на Кметство село 

Могилино за периода м. септември 2019 г. до м. септември 2020 г. и проблемите, които 

стоят пред него. 

По нея докладва:  

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

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

Кметство с. Могилино през изминалия период изпълняваше своите задължения 

насочени в няколко направления:  

Делегиран бюджет: 

 Бюджет 2019   -  69 077,00 лв. 

 Изпълнение     -  68 104,00 лв. 

Събираемост на местни данъци и такси към 31.07.2020 г. През периода бяха 

събрани следните данъци: 

 Недвижими имоти       -     602,38лв. 

 Такса бит. Отпадъци   -  1 625,15лв. 
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 Данък МПС                     -     537,08лв. 

През периода са извършени административни услуги на гражданите, както следва: 

 Административни услуги  -   405,00лв 

 Обредни услуги                    -   96,00лв. 

 Удостоверения за наследници  -  36 броя 

 Нотариални заверки                      -  23 броя 

 Заповеди                                            -  2  броя 

 Вх. И изх. Кореспонденция          -  85 бр. 

 Починали граждани                       -    3 човека 

 Призовки                                            -  19 броя 

 Родени за периода                         -  няма 

Жители с регистрация в с.Могилино към 31.07.2019година 

 Настоящ адрес  -  160 граждани 

 Постоянен адрес- 163 граждани 

През отчетният период на територията на кметството ни няма груби нарушения на 

обществения ред. Полицейското присъствие в района е видимо, то създава ред и 

спокойствие на гражданите. 

Служителите на Кметството ежедневно разговарят с възрастните хора за заплахите 

от телефонни измами. Съответно и раздаваме брошури, с които информираме гражданите 

да опасностите от този тип.  Монтирано е  видео-наблюдение с камери в центъра на 

населеното ни место, за които благодарим на общинското ръководство на Община Две 

могили. 

Водоснабдителната ни мрежа се обслужва от ВиК гр.Русе, клон Две могили. Много 

често възникват аварии в мрежата , което води до разрушаване на пътната настилка и 

около нея и след това остава разкопана и невъзстановена настилка.През зимният период и 

летните жеги не сме имали прекъсване на водоснабдяването. 

Електроснабдяването се обслужва от Енерго ПРО-Продажби АД гр.Варна. Много 

често имаме аварии особенно през зимния период, но навреме сигнализираме  и те 

изпращат аварийни групи за тяхното отстраняване. Имаме проблеми с дърветата и 

клоните които се намират в близост до ел. проводниците, ние почистваме една част но се 

нуждаем от техника – Клонорез така необходим при тези  почиствания. 

Състоянието на пътната мрежа е добро  с изключение на улица”Струма” която е 

много важна, по нея минават много транспортни средства и автобусите за път към 

с.Помен. Настилката е в много тежко състояние. Втория проблем е към главния път към 

изход към с.Баниска, точно до Автобусната спирка, уличното платно има огромна разбита 
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и улегнала настилка, това е сериозен проблем и предпоставка за пътно-транспортни 

произшествия. 

Гробищните паркове са в добро състояние. Снабдени са със сапуни и 

дезинфектанти за ръце. Гробищните паркове са водоснабдени и с добре и навреме 

почистени и изхвърлени контейнери за смет. Работниците на отдел Чистота навреме 

окосяват и пръскат с препарати за плевелите. 

Здравното обслужване на населението се извършва от д-р Евгени Тодоров, д-р 

Гергана Павлова и на медицински фелдшер Желязко Петров. През годината се 

организират и осъществяват прегледи и от други медицински специалисти, нивото на 

обслужване е добро. 

Социалните услуги за населението се предоставят от Дирекция „Социално 

подпомагане” гр.Две могили. 

 През 2019 година са предоставени социални помощи за отопление праз 

зимният сезон на 24 човека 

 10 човека получават безплатна храна-Топъл обяд по времето на извънредно 

положение в страната  заради пандемията от COVID 19 

 2 човека работят по програмата „Домашен помощник” и 1 човек по 

програма „Личен асистент”. 

През учебната 2019/2020 година в ОУ „Христо Ботев” с. Баниска учат 2 ученика. 

Трима ученика продължават обучението си Професионална гимназия гр. Бяла. 

Културно масовата дейност и традиционните празници се организират от 

Читалищното настоятелство, Клуб на пенсионера, като Кметство Могилино им оказва 

съдействие. Стремим се всяка година да привличаме нови членове, да разнообразяваме 

културния живот и традиции, които са ни завещали и оставили нашите предци.  

През м. Юли 2020 г. започна и така очакваният ремонт на сградата на Читалището 

– ремонт на покривната конструкция и модернизацията в сградата – обособяване на 

обслужващи центрове – Кметство и Читалище , както и Здравен кабинет. Сградата ще се 

отоплява от палети гориво. 

На вниманието на Общинския съвет и Община Две могили поставям нерешените 

проблеми за съдействие през този мандат. 

1. Сградата на специалиста се нуждае от ремонт на покривната конструкция. 

2. Улица „Стума” се нуждае от спешен ремонт. 

3. От ремонтиране на оградата на Християнския гроб. парк. 

4. Ремонт на Залата за тържества/салона/ в Читалището. 
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Комисията по „Териториално устройство и строителство, общинска собственост, 

местно самоуправление и нормативна уредба” разгледа на свое заседание представената 

ни информация и излезе със становище тя да бъде приета в представения и вид. 

Разисквания по втора точка нямаше. 

 

Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

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

279/04.09.2020 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, във връзка с Решение № 29 по Протокол № 3/20.12.2019 г.  и 

Докладна записка с вх. № 279 от 04.09.2020 г. след проведено явно гласуване с 13 

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

прие 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 216 

 

1. Приема за сведение Информация за резултатите от дейността на Кметския 

наместник на Кметство село Могилино за периода м. септември 2019 г. до м. септември 

2020 г. и проблемите, които стоят пред него. 

Приложение: Информация за резултатите от дейността на Кметския наместник на 

Кметство село Могилино за периода м. септември 2019 г. до м. септември 2020 г. и 

проблемите, които стоят пред него. 

 

Трета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 284/10.09.2020 г., относно: 

Намерението за поемане на дългосрочен дълг от Община Две могили през 2020 г., като 

безлихвен заем от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната 

среда /ПУДООС/ за проект: „Подобряване на системата за управление на отпадъците и 

околната среда в населените места на община Две могили, чрез закупуване на един брой 

сметосъбиращ автомобил и съдове за събиране на битови отпадъци“. 

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

Разглеждаме докладна записка с вх. № 284, с която Кметят на Общината иска 

нашето съгласие Общината да кандидатства за отпускане на безлихвен заем от 

предприятието за управлението на дейностите по опазване на околната среда в размер на 

до 600 000 лева, който да бъде погасен за срок от 5 години. 

Целта на проекта е обезпечаване на населението със съдове за смет, 

усъвършенстване на системата за събиране и транспортиране на твърдите битови 

отпадъци и оптимизиране на експлоатационните разходи. 

Намеренията на Общината са с този кредит да бъдат закупени 400 броя контейнери 

тип „Бобър“, като инвестицията за тях ще е до 216 000 лева с ДДС; 600 броя кофи за 

индивидуално ползване, като необходимите средства за тях ще са в размер на до 32 400 

лева и един чисто нов сметосъбиращ автомобил с необходимото оборудване, за който ще 

са необходими до 351 600 лева с ДДС. 

На 27.08.2020 г. от 10.30 часа в конферентната зала на Общината бе проведено и 

публично обсъждане на проекта. На това обсъждане бе направена презентация по време на 

която беше представен подробен анализ и информация за необходимостта от 

кандидатстването с такъв проект, а също така и възможностите на Общината той да бъде 

обслужван без да се получават финансови катаклизми.  

Гражданети на Общината трябва да са наясно, че средствата се събират от 

населението като ТБО са крайно недостатъчни за покриване на разходите за 

сметосъбиране и извозване. Всяка година Общината разходва двойно по-голяма сума от 

тази, която се събира. Разбира се, факторите за това са много и разнообразни. 

Надявам се в съвсем скоро време общинска администрация да ни предложат добре 

обоснована информация за вижданията на ръководството за подобряване и 

усъвършенстване на тази услига. 

На заседание на първа комисия докладната записка е разгледана и обсъдена в 

присъствието на нейния вносител и е приета във вида, в който ни е предоставена. 

В разискванията по трета точка участие взеха: 

1. Драгомир Дамянов – Общински съветник: 

На заседание и на двете комисии беше разгледана тази докладна записка и нашата 

група има съответните възражения, относно връщането на заема в какво се изразява точно 

– аз и на комисиите казах, че в момента от ТБО от населението събираме 386 х. лв., а 

разходите за миналата година са 770 х. лв., двойно повече от това, което се събира от 

населението и от фирмите. Тук възниква въпросът, че тази сметка си е специализирана и 

от нея могат да се харчат само за обслужване на сметосъбиране, сметоизвозване, 

почистване. Изниква въпросът, защото няма графично отразено как ще се попълни тази 
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сметка като имате предвид, че тези 600 х. лв. за пет години са 120 х. лв. на година или 10 

х. лв. месечно трябва да има отчисления за погасяване на този заем, макар и безлихвен. 

Това означава, че годишно от 770 х. лв. като сложим и тези 120 х. лв. стават 990 х. лв. 

годишно трябва да плащаме обслужването на тази услуга и изниква въпросът – откъде ще 

вземем пари, дали от другите местни приходи или трябва да увеличим МДТ. В докладната 

записка никъде не е казано с колко ще се увеличат МДТ, а по едни елементарни разчети, 

става ясно, че трябва да се увеличат двойно. Или трябва да се вземат някакви кардинални 

мерки, за да се намалят разходите по сметосъбирането и сметоизвозването, депонирането 

на отпадъците, знаем че регионалното депо в Бяла има определена тарифа, която не може 

да се променя и тя се променя със съгласието на останалите пет общини, това означава, че 

ако вземем този дълг, ясно трябва да се каже в докладната с какъв процент ще се увеличат 

МДТ и по-специално ТБО. Ако едно домакинство плаща средно 60 лева годишно, това 

означава, че следващата година трябва да плаща минимум 120 лева, за да могат да се 

покриват разходите.  

Всеизвестно е, че в България цената на тази услуга е много ниска, докато в другите 

държави имат различен тип сметосъбиране – там използват пластмасови чували, имат 

определени дни за изнасяне на техника, но ние сме селска община и голяма част от 

населените изхвърлят не само битов отпадък, изхвърлят и клони и сега една хубава идея, 

че общината направи контейнери за зелената маса, но голяма част от животновъдите, 

които по една или друга причина гледат животни също така не спазват тази наредба и си 

изхвърлят голяма част от оборската тор в тези контейнери. Трябва да се вземат 

кардинални мерки за спазване на наредбите, да се контролират, за да могат да се намалят 

разходите и когато ние гласуваме, по принцип сме ЗА тази докладна записка, но нямаме 

ясен разчет с колко ще се увеличат МДТ и по-конкретно ТБО. 

Този разчет се прави много просто – 386 х. лв. събираш, 990 х. лв. харчиш, няма 

откъде да дойдат тези пари, това означава да намалим много от другети разходи, които по 

една или друга причина ги прехвърляме към тази услуга, за да можем да покрием тези 

разходи. Това е и аз се въздържам в този смисъл, защото нямаме ясни разчети за 

населението на тази община с какъв процент ще бъде увеличена ТБО. Никъде не е казано 

и не е посочено, а не постфактум, когато приемаме декември месец план-сметката за тази 

услуга да ни се предложи това нещо допълнително. Въздържам се от гласуване докато не 

се посочат точните аргументи в какъв процент ще се увеличи тази услуга. Знаем, че още 

от 2009 година когато увеличихме тази услуга също беше изтеглен един такъв заем от 

ПУДООС, но тогава вдигнахме два пъти таксата и досега в продължение на 12 години 

този процент не се е променял с изключение на ФЛ с 0,5 % по времето на Николай 
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Христов. Иначе от 2008 година до сега тази услуга си е все същите промили 6 % за 

населението и 8 % за фирмите. 

2. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 

Докладната е важна и е разгледана във всички комисии. Да, да продължа мисълта 

на г-н Дамянов – автомобилите за сметосъбиране са закупени през 2009 година, 

изключвам това, че те бяха втора употреба, един чисто нов автомобил амортизационния 

срок е 7 години, а както виждате ние вече ги ползваме 12 години. Няма как за 12 години 

тези автомобили да не се амортизират, т.е. на година започнахме да генерираме около 40-

50 х. лв. за ремонт по тези автомобили, а това на всички, които са технически запознати е 

изключително неизгодно за общината. Има нужда от подновяване на тази техника, но да 

направим една много тясна връзка между тегленето на заема и закупуването конкретно на 

техниката също не е много правилно. ТБО и с тази техника и без нея разходите по 

сметосъбирането ни са двойно повече. И да не закупим тази техника ние като общинска 

администрация в план-сметката трябва да помислим за увеличение на ТБО. Отделен е 

въпросът, г-н Драганов, казахте 100 %, но вероятно няма да е толкова, защото аз не 

виждам общински съветник, който ще подкрепи такива драстични повишения, ще се 

направи повишение и ние ще го подкрепим ако е в рамките на разумното. Обслужването 

на кредита, както казахте допълнително на година ще ни коства около 120 000 лева, 

разпределени по месеци това са 10 000 лева. Дали за годината 780 000 лева или 890 000 

лева не е голяма разликата в парите, които харчим за сметосъбиране, но във всички случаи 

ще се наложи да вдигнем тази такса в разумни граници. Ние от групата съветници от ПП 

ДПС ще подкрепим, иначе рискуваме общината да потъне в отпадъци.  

3. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Докладната записка е за приемане на едно наистина тежко решение, тъй като 

сумата не е никак малка за Община като Две могили. 

Мотивите ни, за да се стигне до тук – първо основното задължение на общините, 

възложено ни от държавата е сметосъбиране, извозване, депониране и т.н. на битовия 

отпадък. Тук обаче идва и противоречието на национално ниво, относно финансирането 

на тази услуга. В цяла България са оставени общините за този вид дейност населението да 

си плаща и тя да се извършва. В същото време изискванията към нас като членове на ЕС 

по отношение на екологията, сметосъбирането и сметоизвозването са на доста високи 

нива, но и на доста високо ниво е и съзнанието на гражданите на другите европейски 

държави.  

В Закона за управление на отпадъците има един много интересен текст – чл. 54 

казва така „Разходите за събиране, предварително съхраняване, третиране и 

транспортиране на отпадъците са за сметка на: 1. първоначалния причинител на 
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отпадъците или настоящия, или предишния притежател на отпадъците; 2. лицата, пускащи 

на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени 

отпадъци, в случаите, определени с този закон.“ Какво означава това – производителите 

на пластмасови продукти и други трябва да заплащат продуктова такса, която да бъде 

използвана за рециклирането на този материал. Тази продуктова такса не стига до 

общините, до населението, не стига най-вероятно и до търговците. Това, което е написано 

в първа точка на този член казва, че приходите от ТБО и разходите по сметосъбиране, 

сметоизвозване и депониране на отпадъците трябва да са равни. В нашия случай се 

получава дисбаланс – 386 х. лв., както каза и г-н Драганов приходи на 770 х. лв. разходи, 

само ще Ви поправя със 120 х. лв. не са 990 х. лв., а 890 х. лв., което 100 х. лв. не е много, 

но не е и малко, но самата сума 890 х. лв. на година е доста сериозна за населението. 

Направили сме разчетите и ако изпълним изискването на този закон на брой 

население сумата излиза наистина драстична и няма как ние да изпълним това изискване – 

сумата излиза някъде около 75-80 лева на човек на година. От една страна на база, това 

което към настоящия момент всеки един плаща сумата е много голяма, но от друга страна 

ако всеки един от нас се замисли – чистотата това е здравето на човека и ако ние не 

извършваме качествено тази услуга ще започнат болести, а и самият вид на населеното 

място няма да е привлекателен и никой няма да иска да живее в мръсни населени места, 

т.е. в основата на икономическото развитие на едно населено място е чистотата. Така или 

иначе това е едно от най-важните задължения на общините, които трябва да бъдат 

изпълнявани. 

За да не се стигне до това драстично увеличаване на таксата – само като пример ще 

дам 85 лева годишно са около 7 лева на месец. Много хора не си дават сметка, че една 

кутия цигари е 5-6 лева, за телефони плащаме по 20 лева, за интернет и т.н. също плащаме 

такси, обаче когато стане въпрос за чистотата всеки казва, че общината иска много пари. 

От тук си проличава начина на месленето и приоритетите, кое е по важно – интернета и 

теефона или чистотата.  

По отношение на намаляването на разходите аз мисля, че общината направи доста 

неща да се ограничат разходите и показателно са отчетите по разходи за горива – ще дам 

само един пример, разходите за горива само в общината без ТД Черни лом на месец бяха 

около 8 000 лева, отделно бяха разходите на Черни лом, които бяха огромни. В момента 

разходите на всички автомобили, Черни лом и т.н. са между 5 000 и 7 000 лева, не повече 

от 7 000 лева на месец. Вие си направете сметката докъде сме намалили разходите. Те се 

увеличават по поддръжката на амортизиралата техника – до моМента в стария автомобил 

са наляти около 54 000 лева за ремонти. От тук възниква и необходимостта от закупуване 

на нов автомобил. Това е една дългосрочна инвестиция, сумата наистина не е никак малка, 
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но тя ще се разпредели за следващите 5 години. Така ние ще сме спокойни следващите 

поне 15 години, ако техниката се поддържа добре няма да имаме проблеми с нея.  

По отношение на въпроса на г-н Йончев от миналата сесия за камиона със зелената 

маса искам да кажа, че се постарахме да си направим и ние за себе си сметки с колко са 

паднали и разходите и разделното събиране, сумата е 62 000 лева, като в нея са 517 т. 

надолу само заради това, че караме отделно зелената маса, отделно хартии, пластмаса и 

т.н. Тези разчети, които се правят от общинска администрация показват, че сме в 

правилната посока и трябва да се работи не само от страна на общината. Когато общината 

създаде условия и за разделното събиране и за осигурените заплати на работниците, 

защото никой не мисли тези хора, които са по тези камиони зиме и лете на минималната 

работна заплата какви пари вземат за този „непривлекателен“ труд. Мое мнение е, че тези 

хора не трябва да бъдат на минималната работна заплата от 01.01.2021 г., защото искаме 

качество, но никой не се замисля, че тези хора за своя труд получават колкото само да 

имат пари за храна, може би дори не им стигат. 

Аз предлагам да вземете като решение, а отговорността си е на кмета на общината, 

защото кметът ще знае, че всеки месец 10 000 лева трябва да бъдат отделени за 

погасяването на този заем. 

4. Бисер Йончев – Общински съветник: 

Не сте разбрали въпроса ми г-н Кмете – въпросът ми беше колко тона зелена маса 

са изнесени досега и дали се уплътнява всеки курс, защото няколко пъти ми се е случвало 

да засичам камиона празен. Ако се уплътнява добре, моите адмирации, но ако не – трябва 

да се оптимизира по някакъв начин това. Без да давам акъл искам да кажа, че една ….. би 

вършила много полезна работа. 

По отношение на заема – ние говорим много общо, но това е още в проект и 

намерения, а не се знае дали ще се получи. Какво правим ако не се получи – спираве и 

затъваме в ….. Според мен с много по-малки суми може да се реагира и да се заменят 

контейнерите. Виждам че тип „Бобър“ от 646 бр., които са в момента ще се поръчат 400 

бр. нови – едва ли 50 % от всички контейнери са за тотален брак. Наистина има много от 

тях, които са негодни за употреба, но мисля, че една по-малка ….. също би свършила 

работа. Що се отнася до пластмасовите кофи – преди време имаше намерение доста от 

населените места да преминат на тях, те са много по-евтини и както виждам тук за 

закупуването на 600 броя ще трябват 32 000 лева, докато за 400 бр. бобри са 216 000 лева. 

Мисля, че общинска администрация може да направи разчети в кои населени места е 

възможно да бъдат с пластмасови кофи.  

За заплатите на работниците – г-н Кмете, заплатите зависят от Вас, вдигнете 

заплатите на работниците и смятам, че качеството на работата ще се повиши.  
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5. Драгомир Дамянов – Общински съветник: 

Прав е Кметът, че трябва да се действа по този начин, но ние казваме само едно 

нещо – никъде в докладната записка не пише с колко % ще се увеличат МДТ, а не да става 

постфактум. Аргументите, които изложихте са правилни, но трябваше да се напише, за да 

знае населението, че примерно с 30 % или 50 % ще се увеличат данъците.  

Имахме задачата да попитаме населението дали са съгласни с увеличението на 

МДТ – отговорът е отрицателен.  

В предизборните срещи, г-н Кмете никога не се обещава на населението, че ще се 

вдигат данъците, но след една година виждате, че реалностите са други и това е 

неизбежно.  

Наистина трябва да се помисли за някаква оптимизация, защото тези бобри ще 

отидат по населените места и може да се помисли по-рациално, защото по-лесно е да се 

карат бобрите по населените места и да се събират на едно, отколкото тези кофи да се 

разпределят във всяко едно домакинство и тогава ще се види кои къщи са обитаеми и кои 

не, кои се ползват целогодишно и кои са тук само в летните месеци и извърлят повече 

боклук от тези, които са целогодишно тук. Има какво още да се мисли по тази докладна и 

какво трябва да се оптимизира. Спомням си през 2008 година взехме пак 1000 кофи и 400 

тип „бобри“ и за 10-12 години те се изхабяват. Може да се оптимизират нещата, но самото 

население трябва да знае какво го очаква.  

6. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Мога да кажа за тонажа само на зелена маса от средата на м. април когато 

доставихме контейнер-гондолите до м. август – 51 тона е само зелената маса. Що се 

отнася до празните курсове – практиката показва, че много недобросъвестни греждани в 

гондолите за зелената маса изхвърлят и строителни отпадъци и техники и др. неща, които 

не са за там и се налага един работни да ходи с камиона и да вади и отделя този вид 

боклук, за да остане само зелената маса. Пак опиламе до съзнанието на гражданите. Може 

би сте видели презни камионите, защото те отиват пълни, а се връщат празни. По 

отношение на добрилките, да, догодина от капиталовите за догодина сме предвидили да 

закупим такава техника, да се режат клоните на място и там си остават. 

По отношение на индивидуалните кофи – разгледали сме всички варианти, дори и с 

чували, но пак казвам – всичко зависи от начина на мислене и съзнанието на гражданите. 

За индивидуалните кофи, да, по този начин ще се знае кои къщи се обитават и кои не, но 

тук ведната идва проблемът с амортизацията на камиона, защото едно е да вдигне целия 

контейнер един път, съвсем друго е за количеството, което е в този контейнер трябва да 

вдигне поне 10 индивидуални кофи и всяко вдигане и сваляне на кофа е разход на гориво 

и амортизация на системата. 
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По отношение на процента увеличение на таксата – аз казах и на комисията 386 000 

лева приходи, разчетите, които искам от дирекция „Финанси“ е да ми представят при 

600 000 лева приходи какъв трябва да бъде размерът на ТБО. Какъв точно ще е процентът 

още не мога да кажа, но моят стремеж е приходите да бъдат в порядъка на около 600 000 

лева. За предизборните обещания – аз не съм поемал ангажименти за невдигане на 

данъците, казах само че за 2020 година размерът на данъците ще остане същия, а за 

следващите години данъците ще бъдат увеличени.  

 

Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

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

284/10.09.2020 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 25.09.2020 година  

 

Относно: Намерението за поемане на дългосрочен дълг от Община Две могили 

през 2020 г., като безлихвен заем от Предприятието за управление на дейностите по 

опазване на околната среда /ПУДООС/ за проект: „Подобряване на системата за 

управление на отпадъците и околната среда в населените места на община Две могили, 

чрез закупуване на един брой сметосъбиращ автомобил и съдове за събиране на битови 

отпадъци“. 

№ 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   +  
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11. Христина Димитрова Ефтимова +   

12. Юлиана Кънчева Тодорова +   

13. Юсеин Ахмедов Юсеинов +   

 Общо: 9 2 2 

 

След приключване на разискванията по трета точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и ал. 2 във връзка с чл. 27, ал. 4 и 

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

4, т. 1, чл. 13 и чл. 14 от Закона за общинския дълг, чл. 3, ал. 2, т. 4 от Правилник № 1 

за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с вх. № 284 

от 10.09.2020 г. след проведено поименно гласуване с 9 (девет) гласа „За”, 2 (два) 

гласа „Против” и 2 (два) гласа „Въздържал се”, прие 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 217 

 

1. Дава съгласие Община Две могили да кандидатства за отпускане на безлихвен 

заем от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда 

/ПУДООС/ в размер до 600 000 лв. за реализация на проект: „Подобряване на системата за 

управление на отпадъците и околната среда в населените места на община Две могили, 

чрез закупуване на един брой сметосъбиращ автомобил и съдове за събиране на битови 

отпадъци“. 

1.1. Максимален размер на дълга /номинална стойност/ - 600 000 лв. 

1.2. Валута на дълга – лева. 

1.3. Вид на дълга – безлихвен заем, отпуснат от ПУДООС. 

1.4. Начин на обезпечаване – чрез подписване на запис на заповед. 

1.5. Условия за погасяване - срок на погасяване – до 5 години, без гратисен период. 

1.6. Лихвен процент – няма /безлихвен заем/. 

2. Възлага на Кмета на Община Две могили да подготви и представи в ПУДООС 

всички необходими документи, отнасящи се до получаване на безлихвен заем. 

3. Възлага на Кмета на Община Две могили да подпише Договор за безлихвен заем, 

по правилата, условията и реда за отпускане на безлихвен заем от ПУДООС. 

4. Във връзка с обезпечаването на кредита по т. 1 Упълномощава Кмета на Община 

Две могили да подпише запис на заповед. Записът на заповед се издава за срок: от 



 18

подписване на договора с ПУДООС и изтича най-малко един месец след падежа на 

последната вноска на погасителния план. 

 

Четвърта точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 285/11.09.2020 г., относно: 

Информация за резултатите от дейността на Кметския наместник на Кметство село 

Пепелина за периода м. септември 2019 г. до м. септември 2020 г. и проблемите, които 

стоят пред него. 

По нея докладва:  

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

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

За времето от 12.07.2019г, когато бе предходният отчет на дейността ми, до днес 

10.09.2020г., работата ми беше основно в едно направление – работа с хората и грижа за 

протичане на нормален живот в село Пепелина. 

В с. Пепелина към момента по постоянен адрес се водят 8 жители, по настоящ 

адрес - 45, а реално живеят 49 човека, тъй като пребиваващите в селото се увеличава 

значително през топлата част от годината. За увеличението на жителите по постоянен и 

настоящ адрес голямо влияние има извънредната епидемиологична обстановка и 

въведените през определен период от време ограничения за предвижване на хора. 

Кметският наместник не разполага със собствен бюджет и за дейността си разчита 

на общинския бюджет. Към кметският наместник на с. Пепелина и с. Широково има 

назначен работник, който да отговаря за чистотата и текущите нужди на селата. Има  

зачислен 1бр. храсторез и 1бр. бензинов трион, закупен през 2018г. Към момента 

местонахождението на канцеларията на кметския наместник е без промяна. Поради липса 

на стабилна интернет връзка, а и поради малкия брой искания, по-голямата част от 

административното обслужване на физическите лица се извършва от общинската 

администрация в Две могили. Основната административна дейност, която извършвам като 

кметски наместник е входиране и издаване на служебни бележки на земеделски стопани, 

както и оповестяване на уведомления за инвестиционни предложения и заповеди на Кмета 

на Община Две могили. Във връзка с COVID 19 епидемията, липсата на течаща вода в 

офиса на кметския наместник и завишените изисквания за дезинфекция, по голяма част от 

работата си през текущата година извършвам дистанционно, по телефон и най-вече на 

терен. 

За текущата година събираемостта на местни данъци и такси за с. Пепелина е 

както следва: 

1. Събираемост на местните данъци – 1073лв -  56%,  
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2. Събираемост на такса битови отпадъци –3010лв – 53% 

В село Пепелина няма промишлени предприятия. Има регистрирани повече от 

10 животновъдни обекта, като повечето от тях са пчелини с общ брой на пчелните 

семейства повече от 1000 семейства. В кравефермата, която се стопанисваше от нови 

собственици, повече не се извършва стопанска дейност. В същия стопански двор се 

оборудва нова птицеферма за отглеждане на бройлери, която се очаква да започне да 

функционира в скоро време. Рибарникът продължава да работи. 

Нивите в землището на Пепелина се обработват от различни селскостопански 

производители и кооперации. Малкото пустеещи селскостопански площи (частна, 

държавна и общинска собственост), се намират по поречието на р. Черни лом, където 

достъпът е силно ограничен. 

Към момента в село Пепелина няма търговски обект и заведения. Когато някой 

има нужда от хранителни или продукти или други стоки, доставка по заявка извършвам 

аз, като за това не получавам облаги или покриване на разходи. 

Предвид сложната епидемиологична обстановка туризмът в селото е почти 

невъзможен. Регистрираната къща не приема гости, а от скоро е обявена и за продажба. 

Въпреки това Интересът към развитие на туристическа дейност в Пепелина не стихва. От 

началото на годината, се сключиха някоко сделки с недвижими имоти, новите 

собственици на които имат намерение да развиват услуги тип „бед енд брекфаст“, както и 

развлекателни мероприятия. 

И тази година беше организиран вече традиционният за февруари поход от 

пещерата до селото. Организатор на събитието беше Ruse GO - Спортни Събития за 

Русенци. Също тяхна беше и инициативата по организирано преминаване по пътеката на 

Исихастите, при домакинството на кметския наместник на Пепелина и Туристическо 

дружество Приста Русе. 

След подадени няколко сигнала от туристи за състоянието на пътя от Пещерата 

до селото, успях да организирам прочистването му. Първоначално доброволци от ловната 

дружина към селото проправихме пътека сред избуялата растителност, а в последствие 

със съдействието на ЗК Филип Тотю Две могили, пътят бе напълно възстановен. 

В момента на скалите в с. Пепелина се изграждат множество маршрути за 

скално катерене, които ще бъдат използвани за първи път в началото на октомври, когато 

Федерацията по алпинизъм организират кръг от националното първенство. Наличието на 

тези екипирани маршрути е изключителна възможност за развитието на туризма в селото, 

тъй като те ще могат да се използват дългосрочно. 
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През 2020 за косене на банкетите и улиците в селото, се грижеха назначените 

служители. В началото на сезона, служители на Общината помогнаха да бъде окастрен и 

разчистен пътя от разклона до моста преди  село Пепелина. 

За сметосъбирането и извозването на битовите отпадъци,  вече се разчита на 

новия камион, собственост но общината. Сметосъбирането се извършва по график.  

Електро захранването на селото е стабилно, като проблемът с клоните на 

дърветата прорастнали в жиците остава, въпреки неколкократните кастрения. Все пак 

прекъсванията на тока са по-редки.  При подаване на сигнали аварийните екипи действат 

според възможностите си.  

Водоснабдяването е един от постоянните проблеми в с. Пепелина. Старият 

етернитов водопровод често аварира, като прекъсванията в захранването понякога са 

ежедневни. Авариите се отстраняват бързо, но често са последвани от нови само на 

няколко метра от старата. Дългосрочно решение на проблема би било единствено пълната 

подмяна на водопровода в селото. Такива подмени продължават да се правят но „на 

парче” където авариите са по-чести. Сериозен проблем представлява обстановката след 

отстраняване на авария – когато е нарушена пътната настилка, дори след ремонтирането и 

има пропадания и само след една зима зейват дупки и пукнатини. Ако ремонтът е на не 

асфалтирана улица, мястото се превръща в тресавище, което може да се премине само в 

най сухите дни от годината. 

Поетапно се подменят улични лампи и се добавят нови на неосветени места, 

когато има възможност. 

Снегопочистването се извършва своевременно и качествено от инж. Николай 

Бадев. 

В Пепелина има един жител, който използва услугите на „социалния патронаж“ 

през лятото, когато живее на село. 

Един от основните проблеми в село Пепелина  е лошото състояние на улиците. 

По-голямата част от тях са с тревна настилка (особено в Новата махала). В този случай 

избуяващата растителност на места напълно ги препречва, а най-слабият дъжд или сняг ги 

прави непроходими, включително и за камиона, извозващ сметта. Затова тази година 

общината предприе неотложна „рехабилитация“ на ул. Околчица. Бяха насипани няколко 

камиона с фракция. Сега улицата е проходима при всякакви метео условия, целогодишно. 

Пътят от разклона до кравефермата покрай бившия Дунарит също беше „повдигнат и 

насипан. На други места, където настилката е от трошен камък или калдаръм, са се 

образували трапове, в които се събира вода, като например района преди и след моста за 

Тютюнка махала. В Пепелина са се отворили дупки в съществуващата асфалтова 

настилка, които с времето увеличават размерите и дълбочината си. 
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Друг сериозен проблем е слабото покритие на мобилните оператори и липсата 

на стабилен Интернет в селото. От няколко месеца комуникирам с Нетуоркс България. 

Предоставил съм списък с желаещите да сключат договор за Интернет (а при възможност 

и за телевизия). Оказа се че броят на желаещите не е малък и в момента се проверява 

възможността за прекарване на оптичен кабел до селата Широково и Пепелина. 

На територията на селота няма действащи регламентирани или не 

регламентирани сметища. В редките случаи на нарушения, след предупреждение, 

нередностите се отстраняват своевременно.  

През изминалия период не имало сериозни бедствия на територията на с. 

Пепелина. Бяха локализирани и потушени два пожара на запалена тревна растителност, 

без сериозни щети. 

През ноември 2019 г. на два пъти беше разбита църквата в селото. При първото 

проникване бяха откраднато около 150 лв събирани от дарения и продажба на свещи. 

Вторият път бяха взети 19 малки и една голяма икона от иконостаса. След бързата реакция 

на полицията и засиленото медийно отразяване на случилото се, крадците бяха задържани, 

а иконите върнати в полицията. След приключване на следствените действия, иконите 

бяха предоставени на русенската митрополия, от където отказват да ги върнат на 

църквата. Нямам информация какво се случва с откраднатите пари. 

През изминалите месеци в Пепелина няма други регистрирани сериозни 

престъпления и нарушения на обществения ред.  

И тази година продължава борбата за предприемане на действия относно 

състоянието на пътя от Две могили до с. Широково – част от републиканската пътна 

мрежа, за която и Областният управител сезира ръководствата на АПИ и ПУ Русе. За 

съжаление към момента предприетите действия са частични (тези дни бяха окосени 

банкетите) от страна на „собствениците на пътя”, а условията за преминаване по него 

стават все по-трудни и с все повече предпоставки за ПТП (липса на маркировка, нарушена 

пътна настилка, липса на канавки, прораснала растителност заемаща на места до 50% от 

едната лента за движение). 

Комисията по „Териториално устройство и строителство, общинска собственост, 

местно самоуправление и нормативна уредба” разгледа на свое заседание представената 

ни информация и излезе със становище тя да бъде приета във предложения и вид. 

В разискванията по четвърта точка участие взеха: 

1. Драгомир Дамянов – Общински съветник: 

Аз имам само един въпрос – има ли някаква длъжностна характеристина кметския 

наместник на село Пепелина? Едни русенци миналата седмица идваха и казаха, че не 

могат да го намерят там, защото в момента бил зает като екскурзовод в пещера „Орлова 
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Чука“. Къде всъщност работи той – в пещерата или в селото. Понеже ме попитаха и аз 

съм длъжен да попитам г-н Кмета в длъжностната му характеристика заложено ли е и 

това да бъде екскурзовод в пещерата? Кога е екскурзовод в пещерата и кога е кметски 

наместник  

2. Георги Корчев – Кметски наместник на село Пепелина: 

Наистина м момента, поради липсата на един екскурзовод два пъти в седмицата, 

през седмицата и половин ден в събота аз съм екскурзовод в пещерата, тъй като 

екскурзоводът все пак трябва и да си почива. Това го правя абсолютно безвъзмездно, не 

ми се заплаща. Като кметски наместник аз нямам работно време – работя 24 часа 7 дни в 

седмицата. Задълженията ми в длъжностната характеристика са ми разписани и повечето 

от тях са от наредбите приети от общинския съвет.  

3. Бисер Йончев – Общински съветник: 

Искам да попитам къде се намира в момента работното място на кметския 

наместник на село Пепелина? В какво състояние е – добро или лошо, ако е лошо, 

уведомено ли е ръководството на Общината, идвала ли е комисия да направи оглед  

4. Георги Корчев – Кметски наместник на село Пепелина: 

В началото на годината написах докладна записка, в която описах състоянието на 

офиса на кметския наместник, който понастоящем се намира там където се е намирал 

последните 20 години и общината плаща наем. Намира се в стара сграда, част от която в 

момента се събаря, покривът на много места е компрометиран, улуците липсват, на входа 

на канцеларията на кметския наместник се отварят дупки, които се разширяват от 

валежите и се отичат в основата на сградата, която отдолу е с дюшеме и отдолу няма 

друго помещение, а е въздух. 

5. Бисер Йончев – Общински съветник: 

Аз искам да пожелая на г-н Корчев, всички знаем колко е амбициран и това 

намерение на площадка с фургон е от 2016 година, дано по скоро да се случи. Знам къде 

се намира мястото и тези хора с Пепелина, колкото и да са малко заслужават нормално 

обслужане и ако тази сграда беше по-рано там мисля, че и това с църквата нямаше да се 

случи, защото се говореше и за видеонаблюдение и интернет и много други неща. 

 

Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

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

285/11.09.2020 г. е явно, моля гласувайте. 

 

След приключване на разискванита по четвърта точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона 
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за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от 

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

комисии и взаимодействието му с общинската администрация, във връзка с Решение 

№ 29 по Протокол № 3/20.12.2019 г. и Докладна записка с вх. № 285 от 11.09.2020 г. 

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

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

 

РЕШЕНИЕ 

№ 218 

 

1. Приема за сведение Информация за резултатите от дейността на Кметския 

наместник на Кметство село Пепелина за периода м. септември 2019 г. до м. септември 

2020 г. и проблемите, които стоят пред него. 

Приложение: Информация за резултатите от дейността на Кметския наместник на 

Кметство село Пепелина за периода м. септември 2019 г. до м. септември 2020 г. и 

проблемите, които стоят пред него. 

 

Пета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 286/11.09.2020 г., относно: 

Преместване на здравен участък в с. Баниска от сграда с административен адрес  ул. 

„Христо Ботев“ № 3, кв. 35, пл. 209 в сграда с административен адрес ул. „Христо Ботев“ 

№ 9, парцел ПИ 499, кв. 43 по плана на село Баниска. 

По нея докладва:  

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

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

Постъпила е Докладна записка от Ангелина Начева – кмет на кметство с. Баниска с 

молба за предприемане на действия за преместване на здравната служба в с. Баниска от 

сграда с административен адрес  ул. „Христо Ботев“ № 3 в сградата на бившето  кметство 

със следните мотиви:  

 Материалната база е в окаяно състояние; 

 Прозорците са дървени и прогнили, което затруднява отварянето им; 

 В сградата няма санитарен възел; 

 Покрива на сграда е компрометиран и при валежи протича; 

 Съществуващата тераса е опасна, тъй като дъските и са прогнили; 

 Носещите греди в мазето са изгнили и има опасност от пропадане на пода; 

 Външната мазилка на сградата е изронена и се руши. 
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Сградата, в която се предлага да бъде изместена здравната служба е сградата на 

бившето кметство, покрива на която е ремонтиран, сменена е дограмата, ел. и ВиК 

инсталациите са в добро състояние и има санитарен възел с топла и студена вода. 

Предложеното решение е да се даде съгласие за преместване на здравната служба. 

Втора комисия разгледа докладната и я приема, като в т. 1 от предварително предложения 

ни проект на решение направи леки промени, а именно: 

„1. Дава съгласие да се извърши преместване на здравен участък в с. Баниска от 

сграда с административен адрес ул. „Христо Ботев“ № 3, в ПИ № 209, кв. 35 по 

регулационния план на с. Баниска в сграда с административен адрес ул. „Христо Ботев“ № 

9, в УПИ I – 499, кв. 43 по регулационния план на с. Баниска (бивше кметство).“ 

 В разискванията по пета точка участие взеха: 

 1. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 

 Преместването е крайно наложително, защото действащата сграда в момента е 

строена през 1932 година. В сградата на бившето кметство е извършен ремонт в 

предходните години и сега остава само да се направи един лек козметичен ремонт, ще 

търсим от капиталовите разходи някакви остатъци, за да направим и това, включително и 

отоплението да мине на пелетно, както правим във всички кметства. Ще Ви подкрепим, г-

н Кмете, намерете пари. 

 2. Бисер Йончев – Общински съветник: 

 Г-н Чолаков донякъде отговори на моите въпроси, той винаги е запознат много по-

добре от нас. Мисля, че трябваше да се предвидят тези неща, тези намерения за 

преместването са отдавна, можеше в началото на годината да се предвиди този ремонт. 

Имам само един доуточняващ въпрос – сградата отремонтирана ли е или в момента се 

доотремонтира и кой извършва ремонта и на каква стойност? 

 3. Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник: 

 Аз искам да попитам старата сграда „Здравен участък“ какви са намеренията за по-

нататъчното и стопанисване? Имате ли някакви виждания какво ще бъде развитието на 

сградата оттук нататък. 

 4. Ангелина Начева – Кмет на Кметство село Баниска: 

 За мен също е болка, че тази сграда се руши, тъй като в момента имаме един 

прекрасен лекарски кабинет с прекрасни специалисти и ние като кмет на населени места, 

като кмет на Община и като общински съвет сме длъжни да запазим. Те не обслужват 

само Баниска, а и съседните населени места. Тук се предлага лекар, стоматолог и 

постоянно присъствие на фелдшер. 
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 Да, г-жо Нечева, тази идея беше заложена в моята глава доста отдавна, сега ще 

използав тази сграда, която е по-голяма, а старата ако иска някой да я купи, ще я предложа 

за закупуване. 

 5. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

 Съгласен съм с предложението на комисията, нека решението бъде изписано така, 

както предлагат те. 

 По отношение на ремонта на сградата – в момента сградата има нужда само от 

козметично пребоядисване, г-жа Начева като кмет на селото си прави организация за това. 

Търсим варианти за закупуването на пелетна камина, от тротоарите останаха някакви 

средства, които най-вероятно ще ги насочим натам и най-вероятно ще бъде решен 

въпросът с отоплението още този зимен сезон. 

 6. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 

 Понеже беше споменато името ми. Естествено, г-н Йончев, запознат съм, все пак 

това е част от моя избирателен район.  

 7. Бисер Йончев – Общински съветник: 

 Само искам да кажа да не бързате да продавате старата сграда на здравната служба 

– след време може да дойде друго управление, което може да реши пък да размести 

нещата. 

 

Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

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

286/11.09.2020 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 25.09.2020 година  

 

Относно: Преместване на здравен участък в с. Баниска от сграда с 

административен адрес  ул. „Христо Ботев“ № 3, кв. 35, пл. 209 в сграда с 

административен адрес ул. „Христо Ботев“ № 9, парцел ПИ 499, кв. 43 по плана на село 

Баниска. 

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

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ” 

1. Ахмед Недрет Ахмед +   

2. Бисер Йорданов Йончев +   
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3. Галя Миткова Додева +   

4. Драгомир Дамянов Драганов +   

5. Ивайло Димитров Иванов +   

6. Ивайло Пенев Иванов  +   

7. Мехмед Руждиев Мехмедов  +   

8. Мехмед Селманов Чолаков +   

9. Румен Манолов Марков +   

10. Соня Петрова Неделчева – Нечева  +   

11. Христина Димитрова Ефтимова +   

12. Юлиана Кънчева Тодорова +   

13. Юсеин Ахмедов Юсеинов +   

 Общо: 13 0 0 

 

След приключване на разискванията по пета точка от дневния ред, 

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 3, 

ал. 2, т. 2 от Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, чл. 3, ал. 2, 

т. 2, чл. 12, ал. 2 от Закона за общинската собственост и Докладна записка с вх. № 286 

от 11.09.2020 г. след проведено поименно гласуване с 13 (тринадесет) гласа „За”, 0 

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

 

РЕШЕНИЕ 

№ 219 

 

1. Дава съгласие да се извърши преместване на здравен участък в с. Баниска от 

сграда с административен адрес ул. „Христо Ботев“ № 3, в ПИ № 209, кв. 35 по 

регулационния план на с. Баниска в сграда с административен адрес ул. „Христо Ботев“ № 

9, в УПИ I – 499, кв. 43 по регулационния план на с. Баниска (бивше кметство). 

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

изпълнение на решението. 

 

Шеста точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 290/15.09.2020 г., относно: 

Отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на 

с. Пепелина, местност „Зелена махала“. 
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По нея докладва:  

1. Ивайло Димитров – член на Комисията по „Противодействие на корупцията и 

отнемане на незаконно придобитото имущество, сигурност, земеделие, 

животновъдство и гори, екология и други дейности”: 

Община Две могили е собственик на два недвижими имота, находящи се в 

землището на с. Пепелина, община Две могили. В деловодството на Общината е 

постъпило заявление, с което е изявено желание за дългосрочно наемане на въпросните 

имоти, описани в таблицата към докладната записка. 

 Към настоящия момент имотите са свободни, трайно необработвани, разположени 

са един до друг, на практика се обслужват от един съществуващ път и в тази връзка 

предлагаме същите да бъдат отдадени под наем вкупом, след провеждане на търг с явно 

наддаване за период от десет години. 

 Комисията по „Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно 

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

дейности” разгледа на свое заседание докладната записка и излезе със становище 

предложеният ни проект на решение в нея да бъде приет. 

Разисквания по шеста точка нямаше. 

 

Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

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

290/15.09.2020 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 25.09.2020 година  

 

Относно: Отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост, 

находящи се в землището на с. Пепелина, местност „Зелена махала“. 

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

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ” 

1. Ахмед Недрет Ахмед +   

2. Бисер Йорданов Йончев +   

3. Галя Миткова Додева +   

4. Драгомир Дамянов Драганов +   

5. Ивайло Димитров Иванов +   
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6. Ивайло Пенев Иванов  +   

7. Мехмед Руждиев Мехмедов  +   

8. Мехмед Селманов Чолаков +   

9. Румен Манолов Марков +   

10. Соня Петрова Неделчева – Нечева  +   

11. Христина Димитрова Ефтимова +   

12. Юлиана Кънчева Тодорова +   

13. Юсеин Ахмедов Юсеинов +   

 Общо: 13 0 0 

 

По шеста 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. 8, ал. 1, чл. 14, ал. 1 от Закона за общинската 

собственост, чл. 30а, ал. 1 и чл. 50, 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 т. 1.2. от Приложение № 3 „Тарифа за началния размер на 

месечния наем за 1 дка при предоставяне на земеделски земи от общинския поземлен 

фонд и общински рибарници” от същата наредба и Докладна записка с вх. № 290 от 

15.09.2020 г. след проведено поименно гласуване с 13 (тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) 

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

 

РЕШЕНИЕ 

№ 220 

 

1. Дава съгласие от т. 2. „Прогнозен списък на имоти общинска собственост, 

предвидени за разпореждане през 2020 година“ на Раздел IV от Програмата за управление 

и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020 година, приета с Решение № 46 от 

31.01.2020 г. на Общински съвет Две могили, да отпаднат имоти по АЧОС № 2122 и 

АЧОС № 2126 (описани в Таблица № 1), като същите бъдат добавени към т. 1.7. „Други 

имоти – общинска собственост, предвидени за отдаване под наем през 2020 г.“ от 

посочената Програма. 

Таблица № 1 

№ Нов АОС 
Стар 

АОС 

№  

по КККР 

№  

на имот 
НТП 

Площ, 

дка 
Кат. Местност 
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 по КВС 

1. 
4219/ 

09.09.2020г 

2122/ 

2009 г. 
55837.226.67 630013 

За 

земеделски 

труд и 

отдих 

0,521 ІХ 
Зелена 

махала 

2. 
4220/ 

09.09.2020г 

2126/ 

2009 г. 
55837.226.71 630010 

За 

земеделски 

труд и 

отдих 

0,540 ІХ 
Зелена 

махала 

2. Дава съгласие да бъдат отдадени под наем вкупом след провеждане на публичен 

търг с явно наддаване за срок от 10 (десет) години следните имоти частна общинска 

собственост, находящи се в землището на с. Пепелина, община Две могили, област Русе: 

          Таблица № 2 

№ 

 
Нов АОС 

№  

по КККР 

№  

на имот 

по КВС 

НТП 
Площ, 

дка 
Кат. Местност 

1. 
4219/ 

09.09.2020г 
55837.226.67 630013 

За земеделски 

труд и отдих 
0,521 ІХ Зелена махала 

2. 
4220/ 

09.09.2020г 
55837.226.71 630010 

За земеделски 

труд и отдих 
0,540 ІХ Зелена махала 

3. Началната годишна наемна цена при провеждането на търга е 20,16 лв. (двадесет 

лева и шестнадесет стотинки) за посочените в Таблица № 2 имоти заедно (обща площ от 

1,061 дка), съгласно т. 1.2. от Приложение № 3 „Тарифа за началния размер на месечния 

наем за 1 дка при предоставяне на земеделски земи от общинския поземлен фонд и 

общински рибарници” към Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост в Община Две могили, област Русе. 

4. Стъпка на наддаване – 10 % (десет процента) от началната цена. 

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

изпълнение на решението. 

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

представи копие от същия в Общински съвет. 

 

Седма точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 293/15.09.2020 г., относно: 

Одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за ПУП – ПП в 

обхвата с идентификатори №№ 07212.169.18; 07212.169.19 и 07212.169.10, в землищата на 

с. Бъзовец, Община Две могили. 
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 По нея докладва:  

 1. Румен Марков – председател на Комисията по „Териториално устройство и 

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

 Комисията по „Териториално устройство и строителство, общинска собственост, 

местно самоуправление и нормативна уредба” разгледа на свое заседание докладната 

записка, касаеща одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект 

за ПУП – ПП в обхвата с идентификатори №№ 07212.169.18; 07212.169.19 и 07212.169.10, 

в землищата на с. Бъзовец, Община Две могили и излезе със становище предложеният ни 

проект на решение в нея да бъде приет. 

Разисквания по седма точка нямаше. 

 

Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

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

293/15.09.2020 г. е явно, моля гласувайте. 

 

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

т. 11, ал. 2 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124 б, ал. 1, писмо с Изх. № И – 2421 от 

05.08.2020 г. на Директора на Регионалната инспекция по опазване на околната 

среда и водите, проведени процедури за служебно съгласуване по чл. 128  а, ал. 2 от 

Закона за устройството на територията и Докладна записка с вх. № 293 от 15.09.2020 

г. след проведено явно гласуване с 13 (тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) глас „Против” 

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

 

РЕШЕНИЕ 

№ 221 

 

1. Одобрява задание, съставено от заявителя, в качеството му на възложител, за 

изработването на проект за ПУП – ПП в обхвата с идентификатори №№ 07212.169.18; 

07212.169.19 и 07212.169.10, в землищата на с. Бъзовец, Община Две могили. 

2. Дава разрешение за изработването на проект за ПУП – ПП в обхвата с 

идентификатори №№ 07212.169.18; 07212.169.19 и 07212.169.10, в землищата на с. 

Бъзовец, Община Две могили при спазване реда и правилата на действащата нормативна 

уредба. 

 

Осма точка от дневния ред: 
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Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 295/16.09.2020 г., относно: 

Промени по бюджета на Община Две могили към 30.09.2020 г. и актуализация на плана за 

капиталовите разходи за 2020 година. 

По нея докладва:  

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

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

докладна записка, касаеща промени по бюджета на Община Две могили към 30.09.2020 г. 

и актуализация на плана за капиталовите разходи за 2020 година. Искането е във връзка с 

поостъпила докладна записка от управителя на Дневен център за пълнолетни лица с 

увреждания за включване в инвестиционната програма на общината закупуване на 

пелетна камина. Необходимите средства ще бъдат осигурени от делегирания бюджет на 

Дневния център, като се намали пар. 10-16  и увеличи пар. 52-03 с 2 508 лв. 

Становището на комисията е предложеният ни проект на решение да бъде приет. 

Разисквания по осма точка нямаше. 

 

Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

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

295/16.09.2020 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 25.09.2020 година  

 

Относно: Промени по бюджета на Община Две могили към 30.09.2020 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  +   
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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 1 0 

 

По осма 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. № 295 от 16.09.2020 г. след проведено поименно гласуване с 12 

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

прие 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 222 

 

1. Променя бюджета на община Две могили към 30.09.2020 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 30.09.2020 г.  

 

Девета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 296/16.09.2020 г., относно: 

Одобряване на актуализирана средносрочна бюджетна прогноза на Община Две могили за 

периода 2021 – 2023 г. 

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

Средносрочната бюджетна прогноза на Община Две могили за периода 2021 – 2023 

г. е приета от Общински съвет – Две могили с Решение № 105 от Протокол №6/27.03.2020 

г.  

С писмо БЮ-4 от 01.09.2020 г. на Министерство на финансите е стартиран втория 

етап от бюджетната процедура за 2021 г. и актуализация на бюджетната прогноза за 2022 

и 2023 година. Това налага актуализацията на средносрочната бюджетна прогноза на 

общината. 

В резултат на повишените разходи по събиране, транспортиране и депониране на 

битовите отпадъци и системното дофинансиране от страна на общината на тези дейности 

се предвижда повишаване на средствата за такса битови отпадъци (ТБО) в съответствие с 

чл. 57 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО). Разходите за управление на 

отпадъците са за сметка на първоначалния причинител на отпадъците или настоящ, или 

предишен притежател на отпадъците. В съответствие с това органите на местното 

самоуправление и местната администрация са задължени да предвидят по бюджета на 

общината разходите за дейности с битови отпадъци в размер, не по-малък от планираните 

за съответната година приходи от местни такси по чл. 6, ал. 1, буква "а" от Закона за 

местните данъци и такси. Въз основа на изложеното до тук се налага планиране на 

поетапно и плавно увеличаване на размера на ТБО, както и промяна в начина на 

формирането и при спазване на принципа за понасяне на разходите от причинителя или 

притежателя на отпадъците, поради което в приходната част е планирана в размер на 600 

000 лв. годишно. 

Също така след проведеното публично обсъждане е отразено  поемането на 

дългосрочен дълг от Община Две могили в размер на 600 000 лв. във вид на безлихвен 

заем от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда за 

финансиране на проект „Подобряване на системата за управление на отпадъците и 

околната среда в населените места на община Две могили, чрез закупуване на един брой 

сметосъбиращ автомобил и съдове за събиране на битови отпадъци”. Срокът на 

издължаване на дълга е 5 години и започва да се погасява след отпускане на безлихвения 

заем. 

Съгласно изискванията в писмото на Министъра на финансите, всички суми са 

закръглени така, че да завършват на „00”. 

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

средносрочна прогноза и излезе със становище тя да бъде приета в представения и вид. 

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

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

296/16.09.2020 г. е явно, моля гласувайте. 

 

По девета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 83, ал. 2 

от Закона за публичните финанси и чл. 21, ал. 1, т. 12 и чл. 27, ал. 3 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и чл. 3, ал. 2, т. 10 от 

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

и взаимодействието му с общинската администрация, във връзка с разпоредбите на 

чл. 25, ал. 2 на Наредба № 6 за условията и реда за условията и реда за съставяне на 

бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне 

и приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Две могили и 

Докладна записка с вх. № 296 от 16.09.2020 г. след проведено явно гласуване с 9 

(девет) гласа „За”, 1 (един) глас „Против” и 3 (три) гласа „Въздържал се”, прие 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 223 

 

1. Одобрява актуализирана средносрочната бюджетна прогноза на Община Две 

могили за периода 2021 – 2023 г. съгласно приложение 1. 

 

Десета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 297/16.09.2020 г., относно: 

Предоставяне безвъзмездно за управление на движима вещ – автобус „Хюндай Каунти“ с 

рег. № Р 7644 РК на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ град Две могили. 

 По нея докладва:  

 1. Ахмед Недрет – секретар на Комисията по „Териториално устройство и 

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

С Решение № 676, взето на заседание на Общински съвет Две могили по Протокол 

№ 33 от 22.12.2017 г., автобус „Хюндай Каунти” с рег. № Р7644 РК е предоставен 

безвъзмездно за управление на СУ „Св. св. Кирил и Методий” – гр. Две могили. Автобуса 

се използва за превоз на ученици от населените места на територията на Община Две 

могили до училището. Срокът за който превозното средство е предоставено за управление 

на училището е изтекъл, поради което се налага вземане на ново решение за предоставяне 

безвъзмездно за управление на автобуса на училището.  
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Съгласно чл. 32 от Наредба № 7 за реда на придобиване, управление и 

разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в Две могили, област Русе, 

движимите вещи – частна общинска собственост се предоставят безвъзмездно за 

управление на юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка. Вещите се 

предоставят със заповед на кмета на общината, след решение на Общински съвет.  

 Комисията по „Териториално устройство и строителство, общинска собственост, 

местно самоуправление и нормативна уредба” разгледа на свое заседание докладната 

записка и излезе със становище предложеният ни проект на решение в нея да бъде приет. 

Разисквания по десета точка нямаше. 

 

Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

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

297/16.09.2020 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 25.09.2020 година  

 

Относно: Предоставяне безвъзмездно за управление на движима вещ – автобус 

„Хюндай Каунти“ с рег. № Р 7644 РК на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ град Две могили. 

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

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ” 

1. Ахмед Недрет Ахмед +   

2. Бисер Йорданов Йончев +   

3. Галя Миткова Додева +   

4. Драгомир Дамянов Драганов +   

5. Ивайло Димитров Иванов +   

6. Ивайло Пенев Иванов  +   

7. Мехмед Руждиев Мехмедов  +   

8. Мехмед Селманов Чолаков +   

9. Румен Манолов Марков +   

10. Соня Петрова Неделчева – Нечева  +   

11. Христина Димитрова Ефтимова +   

12. Юлиана Кънчева Тодорова +   
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13. Юсеин Ахмедов Юсеинов +   

 Общо: 13 0 0 

 

По десета 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. 12, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 33 

от Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – 

общинска собственост в Община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. 

№ 297 от 16.09.2020 г. след проведено поименно гласуване с 13 (тринадесет) гласа 

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

 

РЕШЕНИЕ 

№ 224 

 

1. Предоставя на СУ „Св. св. Кирил и Методий” – гр. Две могили безвъзмездно за 

управление автобус „Хюндай Каунти” с рег. № Р 7644 РК, за срок до 01.11.2021 г. 

 2. Възлага на Кмета на Община Две могили да сключи договор с директора на СУ 

„Св. св. Кирил и Методий” – гр. Две могили за предоставяне за управление на превозните 

средства. 

 3. В тридневен срок от сключване на договора, Кмета на Община Две могили да 

предостави копие от същия в Общински съвет. 

 

Единадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 298/17.09.2020 г., относно: 

Приемане на „План за интегрирано развитие на Община Две могили 2021 – 2027 г.“ 

 По нея докладва:  

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

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

Във връзка с чл. 23, т. 1 от Закона за регионалното развитие, кметът на общината 

организира изработването на плана за интегрирано развитие на общината и го внася за 

обсъждане и приемане от общинския съвет.  

Във връзка с чл. 21, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното 

развитие, планът за интегрирано развитие на общината се обсъжда и приема от общинския 
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съвет по предложение на кмета на общината в срок до 3 месеца преди началото на 

периода на неговото действие, с изключение на плана за периода 2021 – 2027 г. 

 На 17.09.2020 г. в конферентната зала на Общината се проведе обществено 

обсъждане на плана за интегрирано развитие на общината в присъствието на кметове на 

населените места, жители на общината, служители на общинска администрация, 

общински съветници.  

Кметът на Общината съобщи, че част от изискванията за развитието на една 

демократична държава е да се проведе публично обсъждане преди приемането на този 

стратегически документ, на което всеки един гражданин ако има някакви предложения и 

становища за неговото допълнение или ако имат някакви виждания за развитието на 

Общината тук е мястото и моментът да ги изкажат. Интегрираният план е разработен от 

екип от общинска администрация, съвместно с проф. Андреева и вижданията, за това 

което трябва да се случи в Общината, които има ръководството са заложени, но все пак 

ако някой има някакви други желания, ако те са добре мотивирани може да бъдат 

разгледани и отразени в документа. 

 Кметът на Общината обърна внимание, че е присъствал на проведения форум за 

избор на представители на общините в Регионалния съвет за развитие на Северен 

Централен район, на който е обсъждано колко е важно да има отговорнен подход към 

процеса на подготовка за новия програмен период, защото той е израз на дълбоко 

осъзнатото разбиране, че общините са част от процеса на вземане на всички важни 

решения, свързани с живота на хората, при това не само на местно ниво, а в цялата 

система от обществени отношения. Живата връзка с местните общности дава възможност 

да виждате перспективите и да балансирате по-успешно между актуалните проблеми и 

дългосрочните цели. Общини, които нямат разработени планове за интегрирано развитие 

за новия програмен период, няма да бъдат финансирани от ЕС, няма да имат право да 

кандидатстват по различни проекти. Ето защо това е основният документ, по който ще се 

развива Общината, ще се кандидатства и ще се получава финансиране за реализиране на 

проекти в различни направления. 

 Всичко, което е заложено в този документ да се случи за следващите 7 години е 

заложено и в програмата за управление на Кмета на Общината. 

 Комисията по „Териториално устройство и строителство, общинска собственост, 

местно самоуправление и нормативна уредба” разгледа на свое заседание планът и излезе 

със становище той да бъде приет в предложения му вид. 

В разискванията по единадесета точка участие взеха: 

1. Драгомир Дамянов – Общински съветник: 



 38

Разгледахме този план във всички комисии, защото той касае програмния период 

от 2021-2027 г., всеки си каза мнението. Имаше и обществено обсъждане, на което за 

съжаление не присъстваха много граждани, а това касае главно тях.  

Материалът е изготвен от проф. Андреева със своя колектив, има много 

сравнителни таблици, направен е анализ на съществуващото състояние, включително и 

перспективи за развитието на общината в този период. 

Какво ми направи впечатление – аз участвах в разработването на такъв план за 

развитие на общината през 2008 година разработихме с общинската администрация такъв 

план и със съдействието на общинския съвет това не ни костваше почти никакви средства. 

Този план има вероятност да се променя в годините, през следващия мандат на 

Николай Христов тази задача беше възложена на едни специалисти от икономическия 

институт от Свищов, който струваше 14 000 лева. Сега възниква въпросът този план 

безвъзмездно ли е направен или е срещу някаква сума, това също е важно да се каже. 

По-голямата част в плана е теория и не се обръща по-голямо внемание на 

икономическото развитие на общината. Виждаме демографските въпроси, които са 

належащи – през 2010 година 88 души са новородените, през 2019 година те са 46, това 

означава, че почти с 50 % е паднал прираста на населението за тези 10 години, а 

смъртността от 199 през 2010 година на 191 през 2019 година почти се запазва. Това 

означава, че населението намалява пропорционално с около 200 до 300 души годишно, 

имайки предвид, че една част от населението напуска територията на общината и търси 

реализация на друго място. Наистина, заложени са много приоритети, но те повечето са 

общи фрази, като „Достъпно медицинско обслужване“ . Важното е какво ще направи 

общината, за да може да привлече лични лекари, какви условия ще създаде, бъзплатно 

отдаване на помещения под наем, както знаете в общината имаме остра нужда от 

квалифицирани кадри в тази сфера. В този смисъл е важно какво ще направи общината за 

тази услуга. Важно е да се обърне внимание какво ще се направи и за икономиката, 

защото тя създава крайния продукт и действието на общината е да даде възможност за 

развитието на този бизнес и тук не са добре залегнати нещата какви предимства ще се 

дадат, за да могат да дойдат тези инвестиции. Виждаме, че през последните години, освен 

с проекти на общината почти няма външни инвестиции. Съществуващите фирми, които са 

в момента развиват своята дейност, но външни инвестиции няма. Това означава, че е 

ограничен достъпа или не познават тази територия. Селското стопанство, което се 

занимава повече със зърно производство и няма такива култури, като животновъдството 

почти намалява, а растениевъдството почти го няма. В този текст този отрасъл трябва да 

бъде по-добре залегнат. Този план търпи промени в развитието си в този програмен 

период и би следвало да се даде приоритет и на най-важното – образованието. Ние трябва 
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да държим на образованието, за да могат да се подготвят качествени ученици, които да 

могат да влязат в реалното производство. Някои от тях ще излязат от общината, но тези 

които ще останат ние трябва да им създадем условия, да могат да се профилират и да се 

реализират. В този план не ги виждам тези неща. Общината трябва да създаде условия за 

развитие, създаването на бизнес-парка, който е в източната част на града има възможност 

да се направи един бизнес-парк, това беше замислено още преди 10 години, терените там 

са на по-ниски цени, така че може да се помисли какво може да се направи, за да се развие 

тази бизнес-услуга, за да могат фирмите тук да произвеждат, но как да произвеждат, след 

като няма да има такава работна ръка …. Трябва да се създаде канализация, 

водоснабдяване, близко сме до главния път, дай боже да стане и магистралата Русе – 

Велико Търново, имаме и ЖП прелез, но трябва да имаме и добра инфраструктура, за да 

могат тези фирми да се пренасочат и да припознаят нашата територия. Планът не е догма, 

има някои грешки във връзка със сравнителните таблици, относно обработваемата земя 

колко е общинска, колко е държавна, колко е частна, колко обработват кооперациите, но 

тези неща се коригират, но най-важното е да се изведат три важни приоритета – 

образование, инфраструктура и промишленост. С тези неща общината ще стане едно по-

привлекателно място за живеене и за инвестиции.  

2. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 

Планът беше доста подробно обсъждан, изговорихме много неща, това което 

трябва и на комисиите и на общественото обсъждане. Планът е изключително добре 

изготвен, обхващат периода 2021-2027 година, със 180 броя мерки. Това е достатъчно и 

предостатъчно, физически едва ли е изпълнимо, но както и докладващият каза – преди 

всичко този план се изготвя, за да можем да участваме в европейски проекти. Ние ако 

разчитаме със собствени средства само да работим във всички направления, това ще звучи 

несериозно.  

Г-н Дамянов засегна въпроса какво правим със здравеопазването и ето сега аз имам 

основание да се похваля – моят регион здравната служба в село Помен е отремонтиран със 

средства от ПМС, направихме всичко възможно в село Могилино, освен стая за кметския 

наместник да има и стая за медицинско обслужване, проектът вече е готов и мисля, че е 

пуснат в експлоятация. Направихме всичко възможно и в село Баниска да направим един 

здравен участък, за да задържим вече медицинските специалисти. 

3. Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник: 

Аз искам да кажа, че съм съгласна с г-н Дамянов, че в плана няма точна и ясна, 

конкретния визия за развитието на общината през този период. 

Имам обаче един въпрос, понеже не можах да разбера за зона II в Баниска, понеже 

от плана стана ясно, че ще има логистичен парк в зона изток и т.н., а в село Баниска какво 
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ще се изгражда – площад със зони за отдих и ако може малко повече яснота г-н Борисов 

да внесе. 

4. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Два пъти се повтори, че планът за интегрирано развитие на общината не е 

конкретен, а едва ли не общи приказки. Ако мовек го прочете много внимателно ще 

разбере, че не е общи приказки, а че са обхванати абсолютно всички сфери. Тези 

приоритети, които вие ги споменахте са си още от предния мандат. 

Започвам с г-жа Нечева, която спомена, че за хората с увреждания нищо нямало, 

напротив, в село Батишница, Помен, Могилино, Баниска – достъпна среда за възрастното 

население, съсредоточаване на всички услуги в една сграда и нормални условие и за 

служителите и за гражданите. В тази насока продължаваме и за останалите села.  

По отношение на образованието за мен винаги съм казвал, че това е най-важното, 

защото в основата на развитието на икономиката, освен инфраструктурата трябва да има и 

квалифицирани кадри, които да работят. Не искам да се повтарям и да изреждам всичко, 

което беше направено и в СУ, и във физкултурния салон, и в ДГ в Баниска, от вчера имаме 

и осигурено финансиране на ПГСС на стойност 1 230 000 лева, да не пропусна и ДГ в Две 

могили, в която също доста средства бяха инвестирани за бъдещето на нашите деца и до 

края на 2021 година сме си поставили тази цел за материалната база на детските градини и 

училищата на територията на цялата община ще отговарят на всички съвременни 

изисквания. От тук нататък се иска от персонала на детските градини да подходят 

сериозно и от съзнанието на семействата. Като си обединим усилията резултатите ще ги 

има.  

По отношение на инвестициите, всички помним завода в края на Две могили как 

изглеждаше в края на 2015 година и как изглежда сега и за община като Две могили това 

не е никак малка инвестиция, създадоха се и работни места. Всеки един, който е дошъл на 

територията на нашата община и е искал да развива някакъв бизнес, никого не сме 

върнали. 

По отношение на село баниска ние го разглеждаме като най-голямо село и правим 

всичко възможно да запазим населението в него, а по възможност да бъде и увеличено. 

Самото разположение на селото е в близост до град Бяла, затова залагаме и там да се 

направи пътя, за да има по-добра свързаност с другите населени места. 

Интегрираният план, затова се казва интегриран, защото новото в програмен 

период 2021-2027 година за разлика от предходния програмен период, означава че всеки 

един от проектите, по които общините ще участват ще се гледа на различни нива и ще се 

оценява. Всеки един проект трябва да е подходящ не само за развитието на самата 

община, а и за съседните общини. 
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По отношение на парите г-н Драганов, мога да Ви кажа че похвалата е и от проф. 

Андреева, единствената община от много, с които е работила, тя каза така: 

„администрацията Ви е на много високо ниво, всички изходни документи, материали, за 

които други общини си плащат на различни институции, статистики и т.н., в община Две 

могили всичко това беше направено от служителите в общинската администрация“. 

Сумата не искам да я обявявам, но е минимална, ако толкова държите ога да Ви я кажа 

горе.  

На въпроса на г-жа Нечева – предвижданията са от центъра в посока към язовира 

там където е подходящо мястото за развитието за производството на 

зеленчукопроизводството да се направят хладилници за съхранение, паркинги от където 

да се извозват и т.н. Всичко това го предвиждаме, оттам нататък вече то ще си доразвива в 

зависимост от държавната политика, която ще определи дали приоритет ще бъде 

зеленчукопроизводството и животновъдството. Ако го определят като приоритет оттам 

нататък ще дойдат и държавните субсидии за подпомагане на тези дейности. 

5. Драгомир Дамянов – Общински съветник: 

След изказването на г-н Борисов ме убедихте, че трябва да гласувам за този план, 

но разбрах, че ние като данъкоплатци сумата, която е заплатена е тайна или секретна. Ние 

като общински съветици трябва да знаем къде отиват тези средства.  

И още един въпрос – на стр. 112 е записано създаване на ОП за комунално – битово 

обслужване и почистване на обществената територия. Ние закрихме едно предприятие, 

сега предвиждаме в този период да разкрием друго. Имам информация, че ще се извършва 

такава услуга, даже управителят почти вече е нагласен. Бихте ли ни информирали какво 

ще бъде това ОП, когато закрихме преди две години същото такова предприятие. 

6. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Първо – закрихме дружество, а не предприятие и разликата е огромна. Закрихме го 

защото контролът се осъществяваше от общинския съвет, а не от общинска 

администрация, финансовите средства, които постъпваха в това дружество много трудно 

се проследяваха и контролираха. Това беше основната причина за закриване на това 

дружество и практиката показа, че след закриването му разходите драстично намаляха. 

Разкриването на предприятие е по модела на ОП „Обществено хранене“. Общинското 

предприятие е второстепенен разпоредител с финансови средства, на пряко подчинение на 

кмета и администрацията и контролът се осъществява от нас. Няма да се увеличава щата, 

просто щатните служители, които в момента са заети с организацията по целия транспорт, 

по ремонта, по чистотата, смяната на лампи и т.н., всички ще бъдат прехвърлени в това 

предприятие с един управител, който ще разпределя задачите. А управителят не е още 

определен, там ще се проведе конкурс.  
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Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

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

298/17.09.2020 г. е явно, моля гласувайте. 

 

След приключване на разискванията по единадесета точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 27, ал. 3 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 23, т. 1 и чл. 24, т. 1 от Закона за 

регионалното развитие, чл. 21, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за 

регионалното развитие, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилника за организацията и 

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация и Докладна записка с вх. № 298 от 17.09.2020 г. след 

проведено явно гласуване с 10 (десет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 3 (три) 

гласа „Въздържал се”, прие 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 225 

 

1. Приема „План за интегрирано развитие на Община Две могили 2021-2027 г.” 

2. Упълномощава Кмета на Община Две могили да внесе в Областния съвет за 

развитие копие от приетия „План за интегрирано развитие на Община Две могили 2021-

2027 г.”. 

 

Дванадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 299/18.09.2020 г., относно: 

Изменение на Решение № 196, взето на заседание на Общинския съвет с   Протокол № 

11/28.08.2020 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. Галя Додева – член на Комисията по „Образование, култура, вероизповедания, 

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

Постъпила е докладна записка от директора на ОУ „Христо Ботев“ село Баниска, с 

която ни уведомява, че след стартиране на новата учебна година, реалният брой на 

учениците в слятата, маломерна  паралелка 1/2 клас е намалял с един ученик. 
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В тази връзка се налага да бъде изменено наше решение от август месец относно 

функционирането на тази паралелка с реален брой ученици 8, като 6 от тях са в първи клас 

и 2 във втори. 

Да се утвърди дофинансирането 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.от 1 833.12 лева. като се утвърждава 

дофинансирането на всички маломерни паралелки с по-малко от 10 ученици от 4 926.51 

лв. Общата сума за дофинансиране става 6 759.63 лева. 

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 дванадесета точка нямаше. 

 

Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

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

299/18.09.2020 г. е явно, моля гласувайте. 

 

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

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

местната администрация, чл. 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. 68, ал. 1, т. 1, 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. № 299 от 18.09.2020 г. след проведено явно гласуване с 13 (тринадесет) гласа „За”, 

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

 

РЕШЕНИЕ 

№ 226 

 

1. Изменя т. 2 на Решение № 196, взето на заседание на Общинския съвет с 

Протокол № 11/28.08.2020 г., която добива вида: 

„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 Реален брой 
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на паралелката 

1. 
І – II клас 

(слята/маломерна) 
16 - 22 

8 ученика (6 ученика I клас и 

2 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 – 1 833.12 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 – 4 926.51 лева.  

ОБЩА СУМА ЗА ДОФИНАНСИРАНЕ: 6 759.63 лева 

2. 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. 

 

 Тринадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 291/15.09.2020 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Илияна Михайлова Белчева за раждане на 

първо дете – Сияна Дони Богомилова. 

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

първо дете в размер на 200 лева. 

Разисквания по тринадесета точка нямаше. 

 

 Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

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

291/15.09.2020 г. е явно, моля гласувайте. 

 

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

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

местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 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. № 291 от 

15.09.2020 г. след проведено явно гласуване с 13 (тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) 

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

 

РЕШЕНИЕ 

№ 227 

 

1. Отпуска на Илияна Михайлова Белчева, живееща в село Баниска, община Две 

могили, ул. „Александър Стамболийски” № 27, еднократна финансова помощ в размер на 

200,00 (двеста) лева, за раждане на първо дете – Сияна Дони Богомилова, родена на 

28.03.2020 г. 

2. Средствата да бъдат изплатени по параграф 4214 “Помощи по решение на 

Общинския съвет”. 

 

 Четиринадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 292/15.09.2020 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Ренета Иванова Атанасова за раждане на 

първо дете – Венцислав Калоянов Дончев. 

 По нея докладва:  
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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. Комисията по „Бюджет и финанси” също разгледа на свое заседание заявлението 

и излезе със становище да бъде отпусната еднократна финансова помощ за раждане на 

първо дете в размер на 200 лева. 

Разисквания по четиринадесета точка нямаше. 

 

 Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

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

292/15.09.2020 г. е явно, моля гласувайте. 

 

По четиринадесета 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. № 292 от 

15.09.2020 г. след проведено явно гласуване с 13 (тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) 

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

 

РЕШЕНИЕ 

№ 228 
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1. Отпуска на Ренета Иванова Атанасова, живееща в град  Две могили, ул. „Тодор 

Каблешков” № 14, еднократна финансова помощ в размер на 200,00 (двеста) лева, за 

раждане на първо дете – Венцислав Калоянов Дончев, роден на 23.08.2020 г. 

2. Средствата да бъдат изплатени по параграф 4214 “Помощи по решение на 

Общинския съвет”. 

 

 Петнадесета точка от дневния ред: 

Изказвания, питания, становища и предложения от граждани. 

1. Христина Ефтимова – Общински съветник: 

При проведена приемна бяха поставени два въпроса, които аз искам да задам на г-н 

Борисов. 

Първо – извършва се някакво копаене на пасищата над язовирите, какво става там и 

защо се копае? 

Второ – на какъв етап е изпълнението на проекта по ОП РСР, където имаме 

отпускани 1 270 000 лева за улиците? 

Трето – на какъв етап е преместването на кмитството в село Батишница. 

2. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 

Аз нямам въпроси, по скоро процедура свързана точно с въпросите, които се 

задават в края на всяко наше заседание. Ако трябва да го приемем така, трябва да го 

вкараме в правилника за дейността ни.  Въпросите да се задават в писмен вид и кметът да 

отговаря писмено, защото не винаги във всеки един момент той може да е подготвен на 

100 % и да обръщаме т. разни в една говорилня, мисля че не е коректно. Апелирам към 

всички – въпросите да се задават в писмен вид, а ако има някакви доуточняващи или 

допълващи въпроси на самата сесия вече могат да се задават. 

3. Христина Ефтимова – Общински съветник:  

Аз си зададох въпросите съгласно нашия правилник и ако г-н Борисов не може да 

ми отговори, нямам нищо против да ми отговори на следващото заседание. 

4. Драгомир Дамянов – Общински съветник:  

Вече почти сме в есенно-зимния сезон. В началото на пролетта когато зададох 

въпроса за пътната маркировка на общинската пътна мрежа ми беше отговорено, че боята 

е закупена, но не може да се намери фирма, която да извърши маркировката. Какво става с 

маркировката, защото освен, че пътуват ученически автобуси, след този месец започват 

мъгли, дъждове, рано се стъмва и т.н. и без тези осеви линии транспортните средсва 

трудно се придвижват.  

Вторият ми въпрос е свързан с наредбата, която приехме на предходното заседание 

за животновъдите. Ние я отложихме до 01.02.2021 г., но някои от дейностите, касаещи 
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съхранението на отпадъците на зелените площи, уличните платна могат да се извършват. 

Ще призова Кмета на Общината със своите служители да започнат да контролират тази 

дейност, относно съхраняването на животновъдния отпадък на нерегламентираните за 

това места. Работи ли се по този въпрос, защото наредбата влезе в сила, не е обжалвана. 

5. Бисер Йончев – Общински съветник:  

В подготвените материали за настоящото заседание имаше една докладна записка с 

вх. № 287 от 11.09.2020 година, която не е включена в дневния ред. Ние го гласувахме, но 

тази докладна оттеглена лие, кой е решил да бъде оттеглена. Става въпрос за 

информацията за дейността на кмета на село Бъзовец. Понеже знам, че информацията е 

изготвена от г-жа Диана Георгиева Георгиева – ВрИД Кмет на село Бъзовец със заповед 

№ … от 01.09.2020 г. Съжалявам за здравословното състояние на избрания кмет, но в 

момента кой изпълнява, тази госпожа как е назначена, в заповедта не пише от кого е 

назначена – от кмета на селото ли е, от общинския кмет ли е, от общинския съвет ли е. 

Мисля, че процедурата по назначаването на временно изпълняващ кмет е съвсем друга. Не 

знам защо е оттеглена докладната записка, това ми е въпроса – какво се случва в село 

Бъзовец. 

6. Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

Докладната записка беше оттеглена от г-жа Диана Георгиева, идеята е когато г-н 

Лъчезар Минев се върне да си пусне информацията. 

7. Бисер Йончев – Общински съветник:  

Въпросът ми е как е назначена тази госпожа, знаем че тя е служител на 

библиотеката, но тук виждам една нова иновация. 

8. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

По отношение на пасището – това, което са видели гражданите е част от проекта за 

Ландшафтното офромление на нарушен терен. Финансирането за този проект е от проекта 

за рекултивация на сметището. Когато разработвахме проекта възниква въпросът откъде 

ще се взема пръст и се наложи да се направи един нов проект за ландшафтното 

офромление, т.е. без никакво допълнително финансиране. 

По отношение на улиците – в момента в село Кацулово се прави В. Левски и 

Калиакра, от събота започна ремонта на улицата и в село Острица, към момента в село 

Кацелово са поставени бордюрите и се подготвя улицата за цялостно асфалтиране. 

Започнали са изкопните работи за поставяне на бордюрите и в село Острица, тези два 

обекта вървят успоредно. Следващият обект е в село Чилнов, ул. Плиска и част от 

Преслав. Част от тази кума, която цитирахте е и за двете улици в Две могили – Гагарин и 

Шумен. 
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По отношение за Кметство село Банишница – г-жа Русинова ме информира, че в 

понеделник в 13 ч. е комисията по „Красива България“, за да може да се приеме сградата, 

да бъде финализиран проекта и веднага след това ще започне и преместването на 

кметството.  

По отношение на маркировката – боята не е изсъхнала още, проблемът ни беше, че 

не можехме да намерим фирма, ние със собствени усилия няма как да го направим. С г-жа 

милева, която подготви обществената поръчка за снегопочистването тази година, като 

една от обособените позиции е точно полагане на маркировка и подготовка на общинската 

пътна мрежа за зимния сезон.  

По отношение на наредбата за животновъдите – имам го предвид, знам за къде ми 

говорите, има и други сигнали, работим съвместно с д-р Ивайло Пенев, БАБХ, пожарна, 

така че ще започнем да прилагаме наредбата. 

9. Драгомир Дамянов – Общински съветник:  

Само по сигнали ли ще се работи или оторизираните служители на общината ще 

съблюдават за спазването на наредбата? 

10. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

По сигнали ще работим, тъй като общината няма правомощия нито по издаването 

на лицензи, нито имаме право да лишаваме съответните обекти от правото им да 

отглеждат животни. 

На въпроса на г-н Йончев – длъжностите на служителките в кметство село Бъзовец 

са две, едната беше заета, а другата свободна. Със заповед на Кмета на селото, който има 

пълното право да назначи на 4 часа на другата свободна длъжност служител. С втора своя 

заповед е упълномощил служителката да изпълнява задълженията, но това не означава 

„ВрИД“. Просто в докладната записка е допусната техническа грешка.  

11. Бисер Йончев – Общински съветник:  

На какво основание е станало това, на кой член от ЗМСМА е това назначение. 

Значи тя работи на 8 ч. в библиотеката и на 4 ч. в кметството, това означава, че едната от 

двете работи се върши некачествено в случая. Ако е така дайте всички кметства да ги 

направим по този начин, ще спестим още пари. Това просто е несериозно.  

12. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Г-жа Милева – гл. юрисконсулт на Общината ще Ви отговори писмено за 

следващото заседание на Общинския съвет. 

   

Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, поради изчерпване на дневния ред, закривам дванадесетото заседание на 

VIІI – мия Общински съвет в Община Две могили.  



 50

 

Забележка: Списъците с резултатите от проведеното поименно гласуване по точки 

3; 5; 6; 8 и 10 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 01.10.2020 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) 


