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О БЩИН А ДВЕ МО ГИ ЛИО БЛАСТ  Р УСЕ 

7150Две могили, бул.”България”84, тел./факс08141/9208, тел. централа: 08141/9205;9207,e-mail: obshtina@dvemogili.bg 

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

Екз. № 1 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 18 
 

Днес, 26 март 2021 година, в 9.00 часа, в конферентната зала на Община Две 

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

могили. 

Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет:  

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

присъстват 12 (дванадесет). 

Отсъства Мехмед Руждиев Мехмедов. 

 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. 

 

Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет:  

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

предварително. 

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

настоящото заседание в деловодството на Общинския съвет постъпиха две докладни 

записки, които с оглед характера си предлагам да бъдат включени за разглеждане 

извънредно днес, а именно:  

1. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 85/22.03.2021 г., относно: 

Промени по бюджета на Община Две могили към 01.04.2021 г. и актуализация на плана за 

капиталовите разходи за 2021 година.  

2. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 86/25.03.2021 г., относно: Вземане 

на решение за извършване на обновление и модернизация на сграда находяща се в ПИ с 
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идентификатор 20184.1.807 от МИГ ЛИДЕР НА ТЕРИТОРИЯ ДВЕ МОГИЛИ И 

ИВАНОВО. 

 

Докладните записки са разгледани на заседание на ПК по „Бюджет и финанси“ и 

ПК по „Териториално устройство и строителство, общинска собственост, местно 

самоуправление и нормативна уредба”. От комисията по „Бюджет и финанси“ ще 

докладва г-н Мехмед Чолаков, а от комисията „Териториално устройство и строителство, 

общинска собственост, местно самоуправление и нормативна уредба” – г-н Ивайло Пенев. 

Предлагам двете докладни записки да бъдат включени в дневния ред под т. 11 и т. 

12, като т. 11 да стане т. 13, а т. 12 „Изказвания, питания, становища и предложения от 

граждани“ да стане съответно т. 14. 

 

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

Няма. 

 

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

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

Против. 

Въздържали се. 

Няма. 

 

При последвалото гласуване, Общинският съвет с 12 (дванадесет) гласа „За”, 0 

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

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 

1. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 66/01.03.2021 г., относно: 

Приемане на „Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Актуализиран план за 

развитие на Община Две могили 2014-2020 г.” за 2020 г. 

Докладва: Ахмед Недрет – секретар на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление и 

нормативна уредба”. 

2. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 70/05.03.2021 г., относно: 

Одобряване на средносрочната бюджетна прогноза на Община Две могили за периода 2022 

– 2024 г. 
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Докладва: Христина Ефтимова – председател на Комисията по „Бюджет и 

финанси”. 

3. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 71/11.03.2021 г., относно: 

Провеждане на извънредно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията 

по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК ООД – Русе. 

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

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

4. Докладна записка от Исмет Рийзаев с вх. № 72/11.03.2021 г., относно: 

Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село Чилнов през 

последната година и проблемите, които стоят пред него. 

Докладва: Румен Марков – председател на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление и 

нормативна уредба”. 

5. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 73/12.03.2021 г., относно: 

Одобряване на текущ ремонт на ул. „Централна”, с. Баниска. 

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

6. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 74/12.03.2021 г., относно: 

Отчет за изпълнение на Общинската Програма за опазване на околната среда /2015-2020 

г./ и Общинската Програма за управление на отпадъците /2015-2020 г/, като неразделна 

част от нея за 2020 г. 

Докладва: Соня Неделчева – Нечева – член на Комисията по „Противодействие 

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

животновъдство и гори, екология и други дейности”. 

7. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 76/15.03.2021 г., относно: 

Приемане на списък, в който се определя броя, вида и местонахождението на общинските 

жилища на територията на община Две могили 

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

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

8. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 79/16.03.2021 г., относно: 

Вземане решение, за даване на разрешение, за изработване на Подробен устройствен план 

- Изменение план за улична регулация /ПУП-ИПУР/ - обособяване на нова улица 

свързваща ул. „Дружба“ и бул. „България“ от ОТ 600 до ОТ 601, кв. 76 по регулационния 

план на гр. Две могили, община Две могили, област Русе. 

Докладва: Ивайло Димитров – член на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление и 

нормативна уредба”. 
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 9. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 80/17.03.2021 г., относно: 

Одобряване на техническо задание по чл. 125 от Закона за устройство на територията 

/ЗУТ/ и даване разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - 

Промяна на предназначението и ПРЗ, както следва:  

Обединяване на част от ПИ с идентификатор 36364.106.239 по КККР, с. Каран Върбовка, 

община Две могили /представляващ имот с проектен № 36364.106.269 / с ПИ с 

идентификатор 36364.106.236, с. Каран Върбовка, община Две могили и създаване на 

устройствена основа за промяна предназначенито на територия с трайно предназначение - 

„земеделска” и НТП - „пасище“ – частта от ПИ с идентификатор 36364.106.239 с проектен 

№ 36364.106.269 и „Гробищен парк” за ПИ с идентификатор  36364.106.236, в 

урбанизирана територия с НТП  „за гробищен парк“;  

Докладва: Румен Марков – председател на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление и 

нормативна уредба”. 

10. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 82/18.03.2021 г., относно: 

Провеждане на открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки, с предмет: 

Възлагане на обществен превоз на пътници по междуселищните автобусни линии, по 

утвърдената Общинска транспортна схема, квота на Община Две могили. 

Докладва: Румен Марков – председател на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление и 

нормативна уредба”. 

11. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 85/22.03.2021 г., относно: 

Промени по бюджета на Община Две могили към 01.04.2021 г. и актуализация на плана за 

капиталовите разходи за 2021 година.  

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

12. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 86/25.03.2021 г., относно: 

Вземане на решение за извършване на обновление и модернизация на сграда находяща се 

в ПИ с идентификатор 20184.1.807 от МИГ ЛИДЕР НА ТЕРИТОРИЯ ДВЕ МОГИЛИ И 

ИВАНОВО. 

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

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

13. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 81/17.03.2021 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Иванка Петкова Иванова на 63г., живееща 

в село Бъзовец.  
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Докладва: Юсеин Юсеинов – член на Комисията по „Образование, култура, 

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

политика”. 

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

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

 

Първа точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 66/01.03.2021 г., относно: 

Приемане на „Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Актуализиран план за 

развитие на Община Две могили 2014-2020 г.” за 2020 г. 

По нея докладва:  

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

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

Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на Актуализирания план за 

развитие на Община Две могили за 2014-2020 г. за изминалата 2020 г., е може би най-

обширния документ, който досега е разглеждал общинския съвет. Ще споделя само за 

информация, че неговите страници са 126. Така, че няма да навлизам в подробности.  

Докладът е разработен съгласно изискванията на Закона за регионалното развитие 

и правилника за неговото прилагане. Съгласно правилника, настоящият годишен доклад 

съдържа: Общите условия за изпълнение на годишния план за развитие през 2020 г.; 

Постигнатият напредък за реализирането на целите и приоритетите в актуализирания план 

за развитие на общ. Две могили през 2014-2020 в частта му за 2020 г.; Действията 

предприети за осигуряване на максимална ефективност при изпълнение на 

актуализирания план за развитие; Залегнати са също изпълнението на проекти през 

изминалата 2020г. допринасящи за постигането на целите и приоритетите на общинския 

план за развитие; На последно място са включени заключенията и предложенията за 

подобряване на резултатите от наблюденията. 

За информация на жителите на общината искам да кажа, че годишният доклад за 

наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие е публичен и могат да го 

намерят в сайта на общината. Всяко заинтересовано лице може да се запознае със 

съдържанието на доклада, както и с поставените цели и постигнатите резултати през 2020 

г. Втора комисия детайлно разгледа докладната и излезе със становище предложеният ни 

проект на решение в нея да бъде приет. 

 

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

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

66/01.03.2021 г. е явно, моля гласувайте. 

 

По първа 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. 91, ал. 3 от Правилника за прилагане Закона за регионалното развитие, чл. 3, ал. 

2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и Докладна 

записка с вх. № 66 от 01.03.2021 г. с 12 (дванадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 330 
  

1. Одобрява „Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Актуализиран 

план за развитие на Община Две могили 2014-2020 г.” за 2020 г. 

2. Упълномощава Кмета на Община Две могили да внесе в Областния съвет за 

развитие копие от одобрения „Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на 

Актуализиран план за развитие на Община Две могили 2014-2020 г.” за 2020 г. 

 

Втора точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 70/05.03.2021 г., относно: 

Одобряване на средносрочната бюджетна прогноза на Община Две могили за периода 

2022 – 2024 г. 

По нея докладва:  

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

Настоящата средносрочна бюджетна прогноза е разработена на основание чл. 82 от 

Закон за публичните финанси /ЗПФ/. 

Средносрочната бюджетна прогноза на Община Две могили за периода 2022 – 2024 

г. е разработен на база: Одобрената с Решение № 963 на Министерския съвет от 2020 г. за 

одобряване на промени в Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода  

2021-2023 г., одобрена с Решение № 778 на Министерския съвет от 2020 г., година ; 

Указания БЮ № 1/10.02.2021 г. за подготовката и представянето на бюджетните прогнози 

на първостепенните разпоредители с бюджет за периода 2022-2024 г.; Наредба № 6 за 

условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за 
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следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на 

община Две могили, област Русе. 

Спазени са фискалните правила наложени от закона за публичните финанси, а 

именно нови ангажименти за разходи да се предлагат само при осигурено финансиране на 

вече поетите ангажименти и текущите задължения за разходи в рамките на одобрените 

разходни тавани за 2022 г. Първостепенните разпоредители с бюджет при разработването 

на бюджетните си прогнози могат да предвиждат поемането на нови ангажименти за 

разходи само в случаите, при които се запазват или намаляват задълженията им към 

доставчици спрямо предходната година. Прогнозата за 2022 г. е съобразена с тенденциите 

в разходите от предходните две години. 

Извършен е анализ на собствените приходи, като са използвани различни методи за 

тяхното планиране при съставяне на бюджетната прогноза. Разгледани са и е анализирана 

събираемостта на собствените приходи за предходните три години. Извадени са основните 

фактори, влияещи върху събираемостта и мерки за подобряване на събираемостта. 

Анализът е изготвен за всеки отделен приход. Анализът на таксите за предоставяните от 

общината публични услуги включва: тенденциите на увеличаване/намаляване на 

потребителите на предоставените публични услуги, икономическа активност, изменение в 

броя на населението.  

Община Две могили има намерение да сключи договор за лизинг за закупуване на 

сметосъбиращ камион, който ще бъде изплащан за срок от 5 години, с начало 2022 година. 

След проведени пазарни проучвания цената на автомобила е около 360 000 лева, с 

първоначална вноска в размер на 25 % от стойността.  

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

тригодишна средносрочна бюджетна прогноза и излезе със становище тя да бъде приета в 

предложения ни вид. 

В разискванията по втора точка участие взеха: 

1. Драгомир Дамянов – Общински съветник: 

Аз имам два уточняващи въпроса – във връзка с бюджетната прогноза на 

приходите от наем на земя за 2021 година са увеличени с 538 000 лева във връзка с 

несъбраните вземания за предходната година. Предприети ли са всички мерки, относно 

събирането на тези приходи? Второто уточнение е във връзка със събирането на ТБО, 

понеже увеличихме размера на ТБО – предприемат ли се действия, относно закупуването 

на допълнителни кофи за населението, за да могат да се изхвърлят на подходящите места 

отпадъците? 

2. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 



 8

По отношение на първия въпрос – да, Общината е предприела съответните мерки. 

Основно това са наемите от пасищата, които знаете, че вървят от доста години през Съдия 

изпълнител. Към настоящия момент, тъй като вървят само преписки и оплаквания от 

хората, все още не сме преминали към събирането им. 

По отношение на другите наеми – направен е регистър на всички имоти и ниви, 

който даде възможност за пълен контрол на управлението на тази собственост, което 

спомага за събирането на приходите от наемите.  

По отношение на втория въпрос за кофите за населението – да, повиши се ТБО, но 

както всички знаете, тя се повиши защото харчим близо три пъти повече, отколкото 

събираме. Така или иначе Общината е предприела мерки – закупени са нови контейнери 

тип „бобър“, които най-вероятно м. април ще бъдат разпределени по населените места от 

общината. Към настоящия момент върви осигуряването на гражданите с нови кофи. При 

приключването на бройката, която е около 150 бр., ще търсим начини за закупуването на 

още такива съдове. Разпределени са вече и гондолите за зелената маса, а в момента 

обмисляме вариант и за пепелта, която се отделя през зимния сезон, защото се оказва, че 

тя е един допълнителен проблем и за следващия сезон ще търсим решение и по  този 

въпрос. 

 

Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

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

70/05.03.2021 г. е явно, моля гласувайте. 

 

По втора 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. № 70 от 05.03.2021 г. след проведено явно гласуване с 11 

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

 

РЕШЕНИЕ 

№ 331 
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1. Одобрява средносрочната бюджетна прогноза на Община Две могили за периода 

2022 – 2024 г. съгласно приложение 1. 

 

Трета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 71/11.03.2021 г., относно: 

Провеждане на извънредно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията 

по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК ООД – Русе. 

По нея докладва:  

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

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

В деловодството на Община Две могили е постъпило писмо от Областния 

управител на Област Русе и Председател на Асоциацията по ВиК на обособена територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе за свикване на извънредно 

присъствено заседаниe, което ще се проведе на 20 април в Областна администрация като 

дневния ред ще бъде: приемане на проект на Подробна инвестиционна програма за 

работата на ВиК ООД – Русе през 2021 г. 

Съгласно Закона за водите, позицията и мандатът на представителя на Общината за 

всяко заседание на Общото събрание следва да са съгласувани по ред, определен от 

Общинския съвет.Предложено е решение, в което трябва да определим Божидар Борисов 

– Кмет на Община Две могили да вземе участие в извънредно присъствено заседание , а 

при невъзможност да участва да го замести Г. Великов – зам.- кмет на Община Две 

могили. В докладната е посочена и резервна дата на събранието. В приложение ни е 

представен проекта на Подробна инвестиционна програма за 2021г., предложен от ВиК 

ООД гр. Русе 

Становището на комисията е предложеният ни проект на решение в докладната 

записка да бъде приет. 

 

Разисквания по трета точка нямаше. 

 

Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

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

71/11.03.2021 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 26.03.2021 година  
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Относно: Провеждане на извънредно присъствено заседание на Общото събрание 

на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК ООД – Русе. 

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

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ” 

1. Ахмед Недрет Ахмед +   

2. Бисер Йорданов Йончев +   

3. Галя Миткова Додева +   

4. Драгомир Дамянов Драганов +   

5. Ивайло Димитров Иванов +   

6. Ивайло Пенев Иванов  +   

7. Мехмед Руждиев Мехмедов     

8. Мехмед Селманов Чолаков +   

9. Румен Манолов Марков +   

10. Соня Петрова Неделчева – Нечева  +   

11. Христина Димитрова Ефтимова +   

12. Юлиана Кънчева Тодорова +   

13. Юсеин Ахмедов Юсеинов +   

 Общо: 12   

 

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

15 във връзка с чл. 27, ал. 3 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 3, ал. 2, т. 7 и чл. 56, ал. 1, ал. 2, т. 2 от Правилник № 1 за 

организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация във връзка с чл. 198е, ал. 3 и ал. 

5 от Закона за водите и Докладна записка с вх. № 71 от 11.03.2021 г. след проведено 

поименно гласуване с 12 (дванадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) 

гласа „Въздържал се”, прие 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 332 

 

I. Определя Божидар Борисов – Кмет на Община Две могили да вземе участие в 

извънредно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК – Русе, 
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което ще се проведе на 20.04.2021 г. (вторник) от 11:00 часа в Зала № 1 на Областна 

администрация в гр. Русе, пл. „Свобода“ № 6. 

II. При невъзможност да участва Божидар Борисов – Кмет на Община Две могили, 

определя Георги Великов – зам.-кмет на Община Две могили да вземе участие в 

извънредното присъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК – Русе, 

което ще се проведе на 20.04.2021 г. (вторник) от 11:00 часа в Зала № 1 на Областна 

администрация в гр. Русе, пл. „Свобода“ № 6. 

III. Дава съгласие по предложеният за решение в проекта на дневен ред точки да 

гласува както следва: 

1. Приема предложената от оператора Подробна инвестиционна програма за 

работата на ВиК ООД – Русе през 2021 г. 

IV. При невъзможност за провеждане на извънредно присъствено заседание на 

Общото събрание на Асоциацията по ВиК – Русе на 20.04.2021 г. (вторник) от 11:00 часа, 

определя същите да вземат участие на резервната дата, предвидена на 27.04.2021 г. 

(вторник) от 11:00 часа  в Зала № 1 на Областна администрация в гр. Русе, пл. „Свобода“ 

№ 6 при определения за 20.04.2021 г. (вторник) дневен ред. 

 

Четвърта точка от дневния ред: 

Докладна записка от Исмет Рийзаев с вх. № 72/11.03.2021 г., относно: 

Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село Чилнов през 

последната година и проблемите, които стоят пред него. 

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 информацията 

за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село Чилнов през последната година и 

проблемите, които стоят пред него. Всички информации на кметовете почти винаги са 

едни и същи всяка година. 

Ще се опитам съвсем накратко да ви запозная с настоящата информация на кмета 

на село Чилнов. 

В село Чилнов, към настоящия момент по постоянен адрес са регистрирани 427 
човека, а по настоящ – 440.През изминалата година са родени 6 деца на територията на 
населеното място, а за съжаление 11 човека са починали. 

Делегираният бюджет на кметството е в размер на 82 586 лева, като неговото 
изпълнение е в размер на 78 384 лева. 
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През 2020 година от касата в с. Чилнов са събрани 16 195 лева данък сгради, такса 

битови отпадъци, данък превозно средство, такси от административни услуги и обредна 

дейност. 65 работещи контейнера, сметосъбирането и сметоизвозването в селото е с 

контейнери тип „бобър“ – метални и пластмасови. Като във всяко село – има проблеми 

със контейнерите, които  са за ремонст, се отремонтират и засега е нормално 

сметосъбирането на територията на населеното място. Средна рента, получавана от 

жителите на селото – около 50.00 лева.  Проблемите – сградата, която се намира до 

кметството, от дълги години която стои, описано е, че е обезопасена, но на нея трабва да 

се обърне сериозно внимание, защото лятото децата често влизат и играят там, 

възможности за инциденти има, трябва да се вземат допълнителни мерки. Основният 

проблем, както го отчитат и всички кметове по населени места, е липсата на достатъчно 

средства за извършване на каквито и да било дейности за облагородяване на населеното 

място. 

Становището на втора комисия е предложената ни информация да бъде приета. 

 

Разисквания по четвърта точка нямаше. 

 

Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Исмет Рийзаев с вх. № 72/11.03.2021 г. 

е явно, моля гласувайте. 

 

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 за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация и Докладна записка с вх. № 72 от 11.03.2021 г. след проведено явно 

гласуване с 12 (дванадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържал се”, прие 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 333 

 

1. Приема за сведение Информацията за резултатите от дейността на Кмета на 

Кметство село Чилнов през последната година и проблемите, които стоят пред него. 

Приложение: Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село 

Чилнов през последната година и проблемите, които стоят пред него. 
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Пета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 73/12.03.2021 г., относно: 

Одобряване на текущ ремонт на ул. „Централна”, с. Баниска. 

По нея докладва:  

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

С наши решения от 2019 г. и 2020 г., част от субсидията за Капиталови разходи е 

трансформирана в целева субсидия за текущ ремонт на улици в с. Острица, с. Чилнов и 

Две могили. След проведените обществени поръчки и сключените договори за тези улици 

се получава остатък от неусвоени средства в размер на 5 108 лв. 

С ПМС № 408 от 23. Декември 2020 г. за изпълнение на държавния бюджет на 

Република България за 2021 г., е дадена възможност с Решение на Общински съвет 

неусвоените средства да се използват за друг обект. 

Предложението е 5 108 лв. да бъдат насочени за текущ ремонт на улица 

„Централна” в с. Баниска. 

Ул. „Централна“ в с. Баниска, Община Две могили е елемент от второстепенната 

улична мрежа на населеното място.  

Оценката на състоянието на пътната настилка на горецитираната улица е 

извършена по два от транспортно-експлоатационните показатели - равност на пътното 

покритие и повреди на пътната настилка: 

а) равност на пътното покритие - равността на настилката на улицата е лоша. От 

направеният оглед е установено, че улицата няма необходимата минимална дебелина на 

конструкцията на настилката, липсва на места асфалтово покритие, няма нормативна 

равност. 

б) повреди по настилката - повредите на пътната настилка са възникнали от 

въздействието на превозните средства и природните фактори. По повърхността на 

настилката на улицата са установени дупки, пукнатини, а на определени участъци липса 

на асфалтово покритие.  

При оценката е установено, че голяма част от съществуващата настилка е 

компрометирана. Повърхността е деформирана и силно ерозирала, има повърхностно 

напукани участъци. 

В резултат на така установеното експлоатационно състояние на ул. „Централна“ в 

с. Баниска, Община Две могили следва, че е необходим неотложен текущ ремонт на 

същата, свързан с отстраняването на локални повреди вследствие нормалната 

експлоатация на пътя и на повреди по пътната настилка, с които не се променят 

конструкцията и техническите характеристики на платното за движение.  
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Комисията по „Бюджет и финанси” разгледа на свое заседание докладната записка 

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

В разискванията по пета точка участие взеха: 

1. Бисер Йончев – Общински съветник: 

Аз ще гласувам „Въздържал се“ по тази докладна записка и ще направя едно 

предложение – според мен тази сума трябва да се насочи в общинския център град Две 

могили. Нямам нищо против село Баниска, но мисля, че парите трябва да се насочат тук, в 

Две могили. 

 

Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

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

73/12.03.2021 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 26.03.2021 година  

 

Относно: Одобряване на текущ ремонт на ул. „Централна”, с. Баниска. 

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

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ” 

1. Ахмед Недрет Ахмед +   

2. Бисер Йорданов Йончев   + 

3. Галя Миткова Додева +   

4. Драгомир Дамянов Драганов +   

5. Ивайло Димитров Иванов +   

6. Ивайло Пенев Иванов  +   

7. Мехмед Руждиев Мехмедов     

8. Мехмед Селманов Чолаков +   

9. Румен Манолов Марков +   

10. Соня Петрова Неделчева – Нечева  +   

11. Христина Димитрова Ефтимова +   

12. Юлиана Кънчева Тодорова +   

13. Юсеин Ахмедов Юсеинов +   

 Общо: 11 0 1 
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След приключване на разискванията по пета точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 1 от 

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

комисии и взаимодействието му с общинската администрация, чл. 124, ал. 2 от 

Закона за публичните финанси, чл. 39, ал. 1 от Наредба № 6 за условията и реда за 

съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, 

за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Две могили, 

област Русе, чл.46, ал.2 от Постановление № 408 от 23.12.2020 г. за изпълнението на 

държавния бюджет на Република България и Докладна записка с вх. № 73 от 

12.03.2021 г. след проведено поименно гласуване с 11 (единадесет) гласа „За”, 0 (нула) 

гласа „Против” и 1 (един) глас „Въздържал се”, прие 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 334 

 

1. Намалява стойността на текущия ремонт на ул. «Плиска» в с. Острица с 1 901 лв. 

2. Намалява стойността на текущия ремонт на улична мрежа в с. Чилнов с 2 212 лв. 

3. Намалява стойността на текущия ремонт на ул. «Любен Каравелов» гр. Две 

могили с 995 лв. 

4. Одобрява текущ ремонт на ул. «Централна» с. Баниска за 5 108 лв. 

5. Общинският съвет упълномощава Кмета на Община Две могили да предприеме 

необходимите действия за актуализиране плана на текущите ремонти към 01.04.2021 г. 

 

Шеста точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 74/12.03.2021 г., относно: Отчет 

за изпълнение на Общинската Програма за опазване на околната среда /2015-2020 г./ и 

Общинската Програма за управление на отпадъците /2015-2020 г./, като неразделна част 

от нея за 2020 г. 

По нея докладва:  

1. Соня Неделчева – Нечева – член на Комисията по „Противодействие на 

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

животновъдство и гори, екология и други дейности”: 

Комисията по „Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно 

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

дейности” разгледа на свое заседание отчета за изпълнение на Общинската Програма за 
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опазване на околната среда /2015-2020 г./ и Общинската Програма за управление на 

отпадъците /2015-2020 г./, като неразделна част от нея за 2020 г. и излезе със становище 

отчетът да бъде приет. Отчетът е направен изключително подробно, направен е анализ на 

всички компоненти на околната среда, географското положение на Община Две могили, 

въздухът, водите и т.н. От отчета виждаме, че Община Две могили не е индустриално 

развита, нямаме проблеми със замърсявания на въздуха и водите. Най-големият проблем, 

който остава за нашата община е нерегламентираното изхвърляне на отпадъци и тук 

нашата комисия излезе единодушно със становище и препоръка във следващия отчет и 

програма искаме да видим как общината оказва контрол на тези нерегламентирани 

сметища; санкциите, които се налагат; иска ни се да видим какви стимули общината ще 

предложи на населението, за да опазим околната сред и чистотата на обществените 

площи. Така че има какво да се помисли върху този проблем. 

Няма да навлизам в повече подробности, единствено нашата забележка, по-скоро 

предложение към ръководството, за да бъде нашата община по-чиста и по-привлекателна 

в следващите години. 

В разискванията по шеста точка участие взеха: 

1. Румен Марков – Общински съветник: 

Най-важното от цялата информация е да отворим количеството депонирани 

отпадъци към регионалното депо в град Бяла за 2020 година. Вижда се 2533 т., от които за 

депониране са 1623 т. Каква , споредд мен, трябва да е целта на общинското ръководство -  

намаляване на този тонаж и съответно увеличаване на тонажа за компостиране, 

рециклиране и за органична фракция. В тази връзка, г-н Кмете, хубаво е да се сложат 

камери на местата, където са контейнерите за зелената маса, защото често се наблюдава 

изхвърляне на строителни отпадъци, а като има камери много бързо се установяват 

нарушителите, а с едни актове ще се изплатят и сумите за поставянето на тези камери на 

тези места – те са около двадесет. Дори на половината да се сложи смятам, че ще има 

възпитателен ефект. 

2. Бисер Йончев – Общински съветник: 

Както каза и г-жа Нечева – отчетът е доста подробен, но аз бих казал, че 2/3 от него 

почти не засягат отчета за изпълнение на Общинската Програма за опазване на околната 

среда /2015-2020 г./. Виждаме доста общи приказки, георгафски особености и някои неща 

са наистина фрапиращи и не знам как могат да се допуснат за приемане на общински 

съвет. По тази таблица, по която говори г-н Марков – дадени са всички тонажи, но няма 

финансови изражения какви средства са дадени за отделните дейности. Има едни суми за 

отчисленията по чл. 60 и чл. 64 и  после едни суми, които са за закупуване на нови 
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контейнери тип „бобър“ и кофи пластмасови. Мисля, че не е  лошо в месечните отчети да 

има освен тонажи и суми, които са дадени за тези дейности. 

Няма да изказвам повече мнения по отчета, но аз ще гласувам „Против“. 

  

Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 74/12.03.2021 

г. е явно, моля гласувайте. 

 

След приключване на разискванията по шеста точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23, 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 Общински съвет, неговите комисии 

и взаимодействието му с общинска администрация, чл. 79, ал. 5 от Закона за 

опазване на околната среда, чл. 52, ал. 2 и ал. 9 от Закона за управление на 

отпадъците и във връзка с Решение № 272, взето на заседание на Общински съвет-

Две могили с Протокол № 15/29.12.2020 г. и Докладна записка с вх. № 74 от 12.03.2021 

г. след проведено явно гласуване с 11 (единадесет) гласа „За”, 1 (един) глас „Против” 

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

 

РЕШЕНИЕ 

№ 335 

 

1. Приема Отчет, относно изпълнение на Общинската Програма за опазване на 

околната среда /2015-2020 г./ и Общинската Програма за управление на отпадъците /2015-

2020 г./, като неразделна част от нея за 2020 г. 

Приложение: Отчет, относно изпълнение на Общинската Програма за опазване на 

околната среда /2015-2020 г./ и Общинската Програма за управление на отпадъците /2015-

2020 г./, като неразделна част от нея за 2020 г. 

 

Седма точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 76/15.03.2021 г., относно: 

Приемане на списък, в който се определя броя, вида и местонахождението на общинските 

жилища на територията на община Две могили. 

По нея докладва:  

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

строителство, общинска собственост, местно самоуправление и нормативна уредба”: 
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Съгласно текста на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 18 за условията и реда за установяване 

на жилищни нужди, за настаняване под наем в общински жилища и продажбата им в 

община Две могили, област Русе, управлението и разпореждането с общинския жилищен 

фонд се осъществява от Кмета на Общината в съоветствие с разпоредбите на Наредбата и 

конкретните решения на Общинския съвет. 

Според разпоредбата на чл. 42, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 3, 

ал. 1 от Наредба № 18 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за 

настаняване под наем в общински жилища и продажбата им в община Две могили, област 

Русе, по своето предназначение общинските жилища се делят на четири вида: 

1. За настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди; 

2. За продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са 

отчуждени за общински нужди; 

3. Ведомствени; 

4. Резервни. 

Алинея 2 на същия член гласи, че ежегодно в срок до 31 март, по предложение на 

Кмета на Общината с решение на Общинския съвет се приема списък, в който се определя 

броя, вида и местонахождението на общинските жилища. 

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. 

В разискванията по седма точка участие взеха: 

1. Драгомир Дамянов – Общински съветник: 

На заседание на комисията разгледахме тази докладна записка, но е хубаво да се 

направи едно предположение каква е нуждата на Общината от тези ведомствени жилища, 

защото от всички осем жилища, само едното е обявено за продажба и примерно да се 

остави един резервен фонд. Всички останали, ако са необходими, защото за тези жилища 

трябва да има поддръжка, издръжка и всички останали да се  да се предоставят за 

продажба или да се предоставят на хора, които имат нужда от жилищен фонд, защото все 

пак тези жилища имат нужда от идръжка и поддръжка. Освен двата апартамента, които са 

в град Две могили, останалите жилища са в населените места на територията на общината 

и не смятам за нужно общината да изразходва средства за поддържането им, ако не е 

необходимо. За това ще предложа през тази година да се прецени необходимостта от 

поддържането на тези жилища, да се остави един резервен фонд и останалите да се пускат 

за продажба, както е направено за жилището в село Острица. 

 

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

76/15.03.2021 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 26.03.2021 година  

 

Относно: Приемане на списък, в който се определя броя, вида и 

местонахождението на общинските жилища на територията на община Две могили. 

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

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ” 

1. Ахмед Недрет Ахмед +   

2. Бисер Йорданов Йончев +   

3. Галя Миткова Додева +   

4. Драгомир Дамянов Драганов +   

5. Ивайло Димитров Иванов +   

6. Ивайло Пенев Иванов  +   

7. Мехмед Руждиев Мехмедов     

8. Мехмед Селманов Чолаков +   

9. Румен Манолов Марков +   

10. Соня Петрова Неделчева – Нечева  +   

11. Христина Димитрова Ефтимова +   

12. Юлиана Кънчева Тодорова +   

13. Юсеин Ахмедов Юсеинов +   

 Общо: 12   

 

След приключване на разискванията по седма точка от дневния ред, 

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 42, ал. 2 от 

Закона за общинската собственост, чл. 2, ал. 1 и чл. 3, ал. 2 от Наредба № 18 за 

условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем в 

общински жилища и продажбата им в община Две могили, област Русе, чл. 3, ал. 2, т. 

2 от Правилник № 1 за организацията и дейността на общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с 
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вх. № 76 от 15.03.2021 г. след проведено поименно гласуване с 12 (дванадесет) гласа 

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

 

РЕШЕНИЕ 

№ 336 

1. Приема Списък на общинските жилища на територията на  община Две могили 

за 2021 година. 

Приложение:  Списък на общинските жилища на територията на община Две 

могили за 2021 г.  

 

Осма точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 79/16.03.2021 г., относно: 

Вземане решение, за даване на разрешение, за изработване на Подробен устройствен план 

- Изменение план за улична регулация /ПУП-ИПУР/ - обособяване на нова улица 

свързваща ул. „Дружба“ и бул. „България“ от ОТ 600 до ОТ 601, кв. 76 по регулационния 

план на гр. Две могили, община Две могили, област Русе. 

По нея докладва:  

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

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

Постъпило е искане от Община Две могили - Дирекция Регионално развитие, за 

даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план - Изменение план за 

улична регулация /ПУП-ИПУР/ - обособяване на нова улица свързваща ул. „Дружба“ и 

бул. „България“ от ОТ 600 до ОТ 601, кв. 76 по регулационния план на гр. Две могили, 

община Две могили, област Русе. 

 Изменението касае съществуващата улица срещу ж. п. гарата, свързваща ул. 

„Дружба“ и бул. „България“, както на действащият застроителен план на на гр. Две 

могили, така и на Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Две могили, 

отразена с идентификатор 20184.1.2619 за второстепенна улица, но необособена, като 

улица, по действащия регулационен план на гр. Две могили. 

От представените от вносителя техническо задание за ПУП - ИПУР, съгласно чл. 

125, ал. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и скица-предложение за ПУП-

ИПУР е видно, че подробния устройствен план предвижда обособяване на нова улица 

свързваща ул. „Дружба“ и бул. „България“ от ОТ 600 до ОТ 601, кв. 76 по регулационния 

план на гр. Две могили, община Две могили, област Русе с обща ширина 8,50 м от които 

5,50 м за пътно платно и тротоари по 1,50 м от двете страни на платното, за провеждане на 

пешеходно движение.  
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Комисията по „Териториално устройство и строителство, общинска собственост, 

местно самоуправление и нормативна уредба” разгледа на свое заседание докладната 

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

 

Разисквания по осма точка нямаше. 

 

Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

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

79/16.03.2021 г. е явно, моля гласувайте. 

 

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

11, чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

във връзка с чл. 5, ал. 1, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от Закона за устройство на територията 

и чл. 3, ал. 2, т. 5 от Правилник № 1 за организацията и дейността на общинския 

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и 

Докладна записка с вх. № 79 от 16.03.2021 г. след проведено явно гласуване с 12 

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

прие 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 337 

 

1. Одобрява задание по чл. 125, ал. 1, съгласно чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, за 

изработване  на Подробен устройствен план - Изменение план за улична регулация /ПУП-

ИПУР/ - обособяване на нова улица свързваща ул. „Дружба“ и бул. „България“ от ОТ 600 

до ОТ 601, кв. 76 по регулационния план на гр. Две могили, община Две могили, област 

Русе.   

2. Дава разрешение за изработване на Подробен устройствен план - Изменение 

план за улична регулация /ПУП-ИПУР/ - обособяване на нова улица свързваща ул. 

„Дружба“ и бул. „България“ от ОТ 600 до ОТ 601, кв. 76 по регулационния план на гр. Две 

могили, община Две могили, област Русе. 

3. Задължава Кмета на общината да издаде необходимите заповеди по 

процедирането на Подробен устройствен план - Изменение план за улична регулация 

/ПУП-ИПУР/ - обособяване на нова улица свързваща ул. „Дружба“ и бул. „България“ от 

ОТ 600 до ОТ 601, кв. 76 по регулационния план на гр. Две могили, община Две могили, 

област Русе. 
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На основание чл. 124 б, ал. 4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване. 

 

Девета точка от дневния ред: 

 Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 80/17.03.2021 г., относно: 

Одобряване на техническо задание по чл. 125 от Закона за устройство на територията 

/ЗУТ/ и даване разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - 

Промяна на предназначението и ПРЗ, както следва:  

Обединяване на част от ПИ с идентификатор 36364.106.239 по КККР, с. Каран Върбовка, 

община Две могили /представляващ имот с проектен № 36364.106.269 / с ПИ с 

идентификатор 36364.106.236, с. Каран Върбовка, община Две могили и създаване на 

устройствена основа за промяна предназначенито на територия с трайно предназначение - 

„земеделска” и НТП - „пасище“ – частта от ПИ с идентификатор 36364.106.239 с проектен 

№ 36364.106.269 и „Гробищен парк” за ПИ с идентификатор  36364.106.236, в 

урбанизирана територия с НТП  „за гробищен парк“;  

По нея докладва:  

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

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

Във връзка с постъпила докладна записка от Кметския наместник на с. Каран 

Върбовка – Георги Стоев Иванов, с която е поискано спешно увеличаване на терена за 

покойници в християнския гробищен парк в с. Каран Върбовка, община Две могили, 

поради липсата на място на настоящата територия на парка и във връзка с предходно наше 

решение, стартира проучване за възможностите за увеличаване територията на гробищния 

парк.  

Съгласно действащата нормативна уредба, за да се увеличи капацитетът на 

гробищните паркове е необходимо към същите да се приобщи допълнителна територия. 

Непосредствено до имотът с НТП «за гробищни паркове» е разположен имот ПИ с 

идентификатор 36364.106.239 по КККР на с.Каран Върбовка, община Две могили – 

публична общинска собственост. 

Понастоящем статутът на ПИ с идентификатор 36364.106.236, с. Каран Върбовка, 

община Две могили, с вид собственост - общинска публична, е земеделска територия, с 

НТП «Гробищен парк», с площ 14 026 кв.м.  

Понастоящем статутът на ПИ с идентификатор 36364.106.239, с. Каран Върбовка, 

община Две могили, с вид собственост - общинска публична, е земеделска територия, с 

НТП «Пасище» с площ 118 441 кв. м. 

Имотите са разположени извън строителните граници на населеното място и за 

същите не са одобрявани устройствени планове. 
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В съответствие с изискванията на Наредба № 2/21.04.2011г. за здравните 

изискванията към гробищните паркове (гробища) и погребване и пренасяне на покойници 

е извършено проучване на терена предвиден за приобщаване към съществуващите 

гробищни паркове, в т.ч. и хидрогеоложко проучване.  

Установено е, че тази територия отговаря на нормативните изисквания и е 

допустимо същата да бъде отредена за изграждане на гробищен парк. 

 Поради обстоятелството, че се предвижда разширяване на съществуващи 

гробищни паркове, а не създаване на нови, не е необходимо изработване на план-схеми за 

ВиК, ел. схема и пътна част т.к. предвидената за включване територия ще се обслужва от 

наличната и изградена за обслужване на ПИ с идентификатор 36364.106.236 по КККР на 

с. Каран Върбовка, община Две могили, инфраструктура. 

Комисията по „Териториално устройство и строителство, общинска собственост, 

местно самоуправление и нормативна уредба” разгледа на свое заседание докладната 

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

 

Разисквания по девета точка нямаше. 

  

Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

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

80/17.03.2021 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 26.03.2021 година  

 

 Относно: Одобряване на техническо задание по чл. 125 от Закона за устройство 

на територията /ЗУТ/ и даване разрешение за изработване на Подробен устройствен 

план /ПУП/ - Промяна на предназначението и ПРЗ, както следва:  

Обединяване на част от ПИ с идентификатор 36364.106.239 по КККР, с. Каран 

Върбовка, община Две могили /представляващ имот с проектен № 36364.106.269 / с ПИ с 

идентификатор 36364.106.236, с. Каран Върбовка, община Две могили и създаване на 

устройствена основа за промяна предназначенито на територия с трайно 

предназначение - „земеделска” и НТП - „пасище“ – частта от ПИ с идентификатор 

36364.106.239 с проектен № 36364.106.269 и „Гробищен парк” за ПИ с идентификатор  

36364.106.236, в урбанизирана територия с НТП  „за гробищен парк“. 

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

СЕ” 

1. Ахмед Недрет Ахмед +   

2. Бисер Йорданов Йончев +   

3. Галя Миткова Додева +   

4. Драгомир Дамянов Драганов +   

5. Ивайло Димитров Иванов +   

6. Ивайло Пенев Иванов  +   

7. Мехмед Руждиев Мехмедов     

8. Мехмед Селманов Чолаков +   

9. Румен Манолов Марков +   

10. Соня Петрова Неделчева – Нечева  +   

11. Христина Димитрова Ефтимова +   

12. Юлиана Кънчева Тодорова +   

13. Юсеин Ахмедов Юсеинов +   

 Общо: 12   

 

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

т. 8 и т. 11, чл. 27, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с чл. 25, ал. 5 във връзка с ал. 3, т. 3, предл. последно от 

Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, 

ал. 1, чл. 125 ал. 1 от Закона за устройството на територията, чл. 3, ал. 1 от Наредба 

№ 22 за управлението и поддържането на гробищните паркове, погребването и 

пренасянето на покойници на територията на община Две могили, Решение № 118, 

взето на заседание на Общинския съвет с Протокол № 6/27.03.2020 г. и поради 

необходимостта от разширяване на територията на съществуващия гробищен парк в 

с. Каран Върбовка, с цел задоволяване на обществени потребности на населението и 

Докладна записка с вх. № 80 от 17.03.2021 г. след проведено поименно гласуване с 12 

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

прие 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 338 
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 1. Одобрява задание, изготвено от Кмета на община Две могили, в качеството му 

на възложител за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - Промяна на 

предназначението и ПРЗ, както следва:  

 Обединяване на част от ПИ с идентификатор 36364.106.239 по КККР, с. Каран 

Върбовка, община Две могили /представляващ имот с проектен № 36364.106.269 / с ПИ с 

идентификатор 36364.106.236, с. Каран Върбовка, община Две могили и създаване на 

устройствена основа за промяна предназначенито на територия с трайно предназначение - 

„земеделска” и НТП - „пасище“ – частта от ПИ с идентификатор 36364.106.239 с проектен 

№ 36364.106.269 и „Гробищен парк” за ПИ с идентификатор  36364.106.236, в 

урбанизирана територия с НТП  „за гробищен парк“. 

 2. Дава разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план 

/ПУП/ - Промяна на предназначението и ПРЗ, както следва: Подробен устройствен план 

/ПУП/ - Промяна на предназначението и ПРЗ, както следва: Обединяване на част от ПИ с 

идентификатор 36364.106.239 по КККР, с. Каран Върбовка, община Две могили 

/представляващ имот с проектен № 36364.106.269 / с ПИ с идентификатор 36364.106.236, 

с. Каран Върбовка, община Две могили и създаване на устройствена основа за промяна 

предназначенито на територия с трайно предназначение - „земеделска” и НТП - „пасище“ 

– частта от ПИ с идентификатор 36364.106.239 с проектен № 36364.106.269 и „Гробищен 

парк” за ПИ с идентификатор  36364.106.236, в урбанизирана територия с НТП  „за 

гробищен парк“;  

 Настоящето решение да се разгласи по реда на чл. 124б ал.2 от ЗУТ. 

  Настоящето решение да се впише в регистъра по чл. 5 ал. 5 от ЗУТ. 

 3. Дава предварително съгласие за промяна предназначение на части от ПИ с 

идентификатор 36364.106.239 по КККР, с. Каран Върбовка, с проектен № 36364.106.269 

със срок на валидност до влизане в сила на Подробен устройствен план /ПУП/ - Промяна 

на предназначението и ПРЗ, както следва: 

 Обединяване на част от ПИ с идентификатор 36364.106.239 по КККР, с. Каран 

Върбовка, община Две могили /представляващ имот с проектен № 36364.106.269 / с ПИ с 

идентификатор 36364.106.236, с. Каран Върбовка, община Две могили и създаване на 

устройствена основа за промяна предназначенито на територия с трайно предназначение - 

„земеделска” и НТП - „пасище“ – частта от ПИ с идентификатор 36364.106.239 с проектен 

№ 36364.106.269 и „Гробищен парк” за ПИ с идентификатор  36364.106.236, в 

урбанизирана територия с НТП  „за гробищен парк“. 

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

привеждане на решението в изпълнение. 
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Десета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 82/18.03.2021 г., относно: 

Провеждане на открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки, с предмет: 

Възлагане на обществен превоз на пътници по междуселищните автобусни линии, по 

утвърдената Общинска транспортна схема, квота на Община Две могили. 

По нея докладва:  

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

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

Проведената през 2016 година обществена поръчка за възлагане на обществен 

превоз на пътници по междуселищните автобусни линии от утвърдената Общинска 

транспортна схема на Община Две могили по реда на Наредба № 2/15.03.2002 година и 

сключеният Договор № 193 от 09.05.2016 година с ЕТ „ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВ” изтича 

на 01.05.2021 година.  

Това налага да вземем решение да се проведе процедура по реда на Закона за 

обществените поръчки за възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдени 

междуселищни автобусни линии от Общинската транспортна схема, квота на Община Две 

могили, за срок от 5 /пет/ години, с предмет на обществената поръчка – осъществяване на 

обществен превоз на пътници по междуселищните линии от утвърдената Общинска 

транспортна схема, както следва:  

 Две могили–Русе – два курса дневно, като първият курс тръгва от автогара 

Две могили в 8:00 часа и се връща в 11:40 часа и вторият кърс тръгва в 14:20 

часа от гара Две могили и се връща в 16:40 часа;  

 Две могили–Батин – два курса дневно, като първият курс тръгва от автогара 

Две могили в 5:35 часа и се връща в 7:16 часа и вторият курс тръгва от 

автогара Две могили в 14:00 часа и се връща в 15:46 часа  

 Две могили–Кацелово – един курс дневно, като се тръгва от автогара Две 

могили в 16:50 часа и се връща в 17:50 часа. Тук трябва да се отбележи, че 

въпреки, че съществува като наименование маршрута Две могили – 

Кацелово, съгласно Решение № 851 от 2018 година на Общински съвет, 

автобусната линия е изменена и маршрутът е както следва: в 16:50 часа 

тръгва от автогара Две могили, минава през селата Батишница, Бъзовец, 

Чилнов, Широково и Пепелина, т.е. селата Острица, Каран Върбовка и 

Кацелово не попадат в този маршрут, поради настояване на превозвачите, 

тъй като в тази линия още тогава няма такъв пътникопоток, който да може 

да покрива направените разходи на превозвачите и поради тази причина още 

през 2018 година е взето това решение. Тук искам само да отбележа, че е 
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проблем и областната транспортна схема, която имаше маршрут до 

Кацелово също не функционира, т.е. жителите на Острица, Каран Върбовка 

и Кацелово към момента нямат автобусен транспорт и от Две могили и от 

Русе. Това е хубаво зда се знае, защото това е проблем, който ще трябва да 

бъде разрешаван по някакъв начин. 

 Две могили–Помен – два курса дневно, като първият тръгва в 5:45 часа от 

автогара Две могили и се връща в 8:00 часа и вторият тръгва в 11:50 часа от 

автогара Две могили и се връща обратно в 14:20 часа. 

Комисията по „Териториално устройство и строителство, общинска собственост, 

местно самоуправление и нормативна уредба” разгледа на свое заседание докладната 

записка, след дебатите относно трите села, които остават извън тази транспортна схема, 

но засега това е положението на нещата и комисията прие да  я приемем във вида, в 

койнто ни е предоставена. 

В разискванията по десета точка участие взеха: 

1. Драгомир Дамянов – Общински съветник: 

Аз искам да попитам общинското ръководство какви мерки ще бъдат предприети, 

относно осигуряването на транспортната схема по тази линия Острица – Каран Върбовка 

– Кацелово, като се има предвид, че там живеят около 1 200 души и дефакто те са 

откъснати от общинския и от областния център. Така че този въпрос не стои за отлагане и 

за решаване вбъдеще, трябва да се действа сега, на момента. По този начин насърчаваме 

частните транспортни средства, хората са принудени да си наемат лични коли или да се 

групират и по този начин по-трудно се осъществява връзка със снабдяването с лекарства, 

защото знаете, че в тази посока няма работеща аптека. Единствената аптека е тук, в 

общинския център и голяма част от населението изпитва остра нужда от снабдяване с 

лекарства. 

2. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 

Аз също искам да изразя становище  – в последната линия Две могили – Помен, 

вторият курс автобусът тръгва от Две могили в 11:50 часа и пристига в село Могилино в 

13:00 часа и после в 13:30 часа отново тръгва от Могилино обратно, изключват село 

Помен. Не виждам никаква логика в това, защо този автобус не трябва да преминава през 

село Помен? Това предложение на фирмата ли е или на общината, тя фирмата може да 

иска и половината села да ги изключи. 

3. Галя Додева – Общински съветник: 

Във връзка с изказването на г-н Чолаков, мисля че тук е допусната някаква 

техническа грешка, защото аз съм сигурна, че автобусът минава през село Помен, особено 

двемогилската линия. 
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4. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Резонни въпроси, но както знаете в условията на демокрация на първо място е 

частната инициатива, а не държавата или общината. Общественият транспорт е даден в 

сферата на частното предприемачество и е нормално, когато човек прави бизнес от това 

,ако губи той да не изпълнява линиите, които са му на загуба. 

Вариантите сме ги мислили в общината, говорихме и с Вас, г-н Драганов по този 

въпрос и няма как общината да предостави общински транспорт, тъй като първо това не е 

работа на общината и второ – изискванията, които са за превоз на хора са доста завишени 

и третото което е няма кой да покрива тези разходи за движението на автобусите. 

Така или иначе тези села остават встрани и фирмата, която обслужваше това 

направление, знаете че тя е от транспортната схема на Община Русе. Тази фирма фалира и 

предстоят нови обществени поръчки и се надявам да се появи фирма, която да осъществи 

тази линия. След като минат тези поръчки, ако има такава линия, транспортът по това 

направление ще бъде осигурен, а ако няма вариантът е единствено с частни фирми. На 

територията на нашата община има такива, но и те непрекъснато се оплакват, че търпят 

загуби. Както знаете и с тази пандемия, при която търпят доста ограничения, освободихме 

ги от заплащане на такса „перон“ само, за да продължат да возят населението от общината 

и да не търпят тези загуби. 

Лошото е, че чрез тези организирани пътувания от частни лица, отговорните 

институции за контрола на това са ДАИ, а не общината. Това е институцията, която трябва 

да извършва периодични проверки, за да се спре с това. Призовавам и гражданите, че една 

от причините, за да се стигне до тук е точно тази, тъй като една част от населението 

преценяват, че това им излиза по-ефтино и по-удобно да си наемат частен автомобил, 

отколкото да ползват градския транспорт. Хората не си дават сметка, че недай си Боже 

при едно ПТП, лицето, което ги превозва не носи никаква отговорност за тях. В 

обществения транспорт, чрез билетите, които се закупуват това  е застраховка за самото 

лице. Темите са комплексни и го казвам само като тема за размисъл, не само да се 

прехвърля вината върху общината. 

5. Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник: 

Искам предварително да обясня отрицателния вот, който ще изразя при 

гласуването. Аз ще бъда „Против“ това решение, защото за мен не е нормално в 21 век 

определени населени места да останат без обществен транспорт и ние в момента сме в 

някакъв омагьосан кръг. Тези т.нар. частни превозвачи , заради тях обществения 

транспорт, нямало пътуващи и т.н. След като няма друга алтернатива хората са принудени 

да ползват частните транспорти, не са виновни. Ние в момента едва ли не стимулираме 

сивия сектор на икономиката. Какво ще предложи община Две могили на тези жители от 
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тези населени места от Общината? – Нищо. Щом няма предложен обществен транспорт, 

хората се извозват както намерят и това е съвсем нормално и не им излиза по-ефтино, 

защото аз съм чувала, че от Острица до Две могили е около 20 лева на човек. При тези 

пенсии, които хората получават, редно ли е да си затворим очите и да приемем такова 

решение. Трябва да им осигурим поне една линия за един час, в който да дойдат да си 

напазаруват и се върнат в населеното си място. Мисля, че малко повече трябва да се 

помисли и да не се приема това решение така с „лека ръка“. Не е нормално да не може 

хората да си стигнат до населеното си място. Преди години, ако си спомняте, по същия 

начин отделихме Помен, Могилино, Бъзовец, Баниска от болницата в град Бяла . Мисля, 

че тук трябва да се проведат разговори от странан на общинското ръководство с нашите 

местни превозвачи и да се намери някаква схема, която до някъде на удовлетворява 

нуждите на гражданите в тези населени места.  

6. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Аз няма да навлизам в полемика, само едно ще кажа – аз не чакам някой да ми каже 

кое е редно и кое не е редно, г-жо Нечева. Аз виждам и Вие сте права в доводите и 

фактите, че всеки един гражданин на територията на България има съответните права, но 

аз гледам законите – първо няма как общината да осигури този обществен превоз на 

пътници, ако тръгнем в тази насока ние трябва да направим ОП „Обществен транспорт“. В 

това ОП трябва да има персонал – директор, счетоводител и т.н. и тук задавам въпроса – 

кой ще издържа това предприятие, кой ще покрива разликите …? Тук се връщам на това, 

което казах в началото – преди 30 години много хората скачаха и казваха, че искат 

демокрация, ето това е демокрацията, това е пазарно стопанство, това е инициатива. След 

това обезлюдяване на населенито по селата аз няма как да взема адекватно решение в 

момента и да осъществя превоза на хората от тези населени места. Срещал съм се 

многократно и с двемогилските фирми, тепърва ще се открива още един лиценз, но те 

категорично казват, че търпят загуби. Аз не мога да ги накарам на сила, защото ако пишем 

в тази транспортна схема и тези три села няма да се яви никой и ще останат без транспорт 

не само тези три села, а и останалите. Знам, че това не е успокояващо, но проблемът не е 

само за Община Две могили. Водил съм разговори с колежката Кметица на община Ловеч 

и при тях не само три села, а цели райони са останали без транспорт.Това става все по-

голям проблем за цяла България. Дискутирали сме този проблем на среща на АБГР с г-н 

Ергин Емин и единственото решение, което може да се направи е държавата, както дава 

субсидии за безплатен транспорт на учениците, така да се дава субсиция от държавата, но 

не за всички, а само за такива райони, в които това е проблем. Лошото в нашата държава 

е, че едни получават субсидии – земеделие, животновъдство и много други сектори, а 

точно за транспорта, където в момента е проблема, не се отпускат субсидии. Те трябва 
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сами да си изкарват хляба и да сами да си осъществяват тази услуга. Вие ми кажете как да 

разреша проблема – аз не съм „магьосник“, че да направя така да накарам насила някого 

да вози хората от тези три населени места. Причината ви я казах каква е – още докато 

вървеше автобусът по тази линия Кацелово и обратно, частният транспорт си вървеше. 

Многократно предупреждавах дори и кметовете да не позволяват това да се случва, и с 

хората съм разговарял, но те си знает своето, казват: „На мен не ми е удобен часът на 

тръгване…“. Предпочита да тръгне по-късно и да се върне по-рано и ето, че резултатът е 

налице. Както и да гласувате, фактите са такива. За това, което каза г-н Чолаков за 

линията, която минава през Помен, аз съм съгласен с това, но за тези три села просто няма 

как да ги карам насила превозвачите да осъществяват този превоз.  

7. Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник: 

Аз ли не се изразявам правилно, Вие ли не можете да ме разберете? Аз въобще не 

говоря за субсидиране, за създаване на предприятие и т.н. Ставаше въпрос за 

дофинансиране ако е необходимо, да се направят максимално всички усилия, защото аз от 

тази докладна не виждам да са положени някакви усилия. Това решение трябва да бъде 

предложено при наистина крайна липса на всякакви варианти. И само едно допълнение ще 

направя – сложихме спирки за 7 000 лева, виждам че сега хубаво са украсени с 

предизборни плакати, но поне едно разписание сложете на тези спирки, че поне хората да 

знаят кога тръгват автобусите. 

8. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 

Резонни са въпросите, малко пътници пътуват и е естествено да има линии, които 

понасят и загуби. Аз също бих предложил на Кмета на Общината – направете една среща, 

в предходни мандати ние сме подпомагали транспорта в Общината, но ако е в разумни 

финансови граници, от порядъка на година 1000.00 лв или нещо сходно, мисля че няма да 

има  колега общински съветник да не подкрепи подобно нещо. Ето защо трялбва да се 

водят преговори - разговори с фирмата – превозвач, за да се запазят, независимо 

изключително малкия брой пътници, определени маршрути,и с наше решение, по ваше 

предложение, с наше решение на общински съвет може да подпомогнем транспортната 

фирма.  

9. Драгомир Дамянов – Общински съветник: 

Аз имам конкретно предложение – става въпрос за линията Две могили – Кацелово 

да се направи в решението допълнение понеделник, сряда и петък този транспорт да 

минава през Острица, Каран Върбовка и Кацелово, да не е ежедневно, но поне три пъти в 

седмицата – понеделник, сряда и петък, да се минава,  докато приключи конкурса от 

Община Русе. След като се проведе конкурса, след като има спечелила фирма това нещо 

да отпадне. Ние трябва да вземем адекватно решение на сегашната обстановка,  може би 
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до месец-два това ще се случи, не може тези хора да останат без транспорт. Не вярвам 

това нещо да ни струва толкова скъпо за два, три месеца по три пъти в седмицата да не 

можем да го осигурим такъв обществен транспорт. Мисля, че това е разумно решение и 

всеки от нас би гласувал, включително и да направим една среща с транспортната фирма, 

частично да поеме този трафик, до спечелването на транспортната фирма, която ще 

обслужва тази транспортна  линия  Русе –Две могили – пепелина – широково – Острица – 

Каран Върбовка - Кацелово. 

Предлагам на автобусната линия Две могили – Кацелово да се запише „Втори курс 

– понеделник, сряда и петък същия курс като на първия, но да включва Острица, Кацелово 

и Каран Върбовка. 

10. Христина Ефтимова – Общински съветник: 

Г-н Борисов, аз Ви предлагам да си оттеглите докладната записка, да се огледат 

нещата по-детайлно и да се внесе следващият месец отново за разглеждане. 

11. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Аз ви казах какви са фактите и гарантирам, че дори и да я оттегля, това което вие 

предлагате няма да има желаещи кой да го изпълни. За да стигна до тук да пусна тази 

докладна записка, аз съм водил преговори с превозвачите. Съгласен съм с предложението 

на г-жа Ефтимова – оттеглям си докладната записка, давам я така, както вие ми 

предлагате, но молбата ми към вас ще бъде - случи –и се това да няма нито една фирма , 

да не кажете пак ръководството е виновно. Съобразявам се с вашето мнение в интерес на 

гражданите. Аз винаги съм работил в интерес на гражданите. Правим така – оттеглям си 

докладната записка и ще направя така, както вие желаете всички. 

12. Христина Ефтимова – Общински съветник: 

В такъв случай предлагам автобусната линия Две могили – Кацелово да бъде два 

пъти седмично, като дните могат да бъдат вторник и петък, а по отношение на Помен – да 

отпадне текстът „не минава през сп. Помен“, тъй като стана ясно, че там е почивката и до 

момента. 

13. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Съгласен съм с така направените предложения. 

 

Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

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

82/18.03.2021 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 
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общинските съветници, гласували поименно на 26.03.2021 година  

 

Относно: Провеждане на открита процедура по реда на Закона за обществените 

поръчки, с предмет: Възлагане на обществен превоз на пътници по междуселищните 

автобусни линии, по утвърдената Общинска транспортна схема, квота на Община Две 

могили. 

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

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ” 

1. Ахмед Недрет Ахмед +   

2. Бисер Йорданов Йончев +   

3. Галя Миткова Додева +   

4. Драгомир Дамянов Драганов +   

5. Ивайло Димитров Иванов +   

6. Ивайло Пенев Иванов  +   

7. Мехмед Руждиев Мехмедов     

8. Мехмед Селманов Чолаков +   

9. Румен Манолов Марков +   

10. Соня Петрова Неделчева – Нечева    + 

11. Христина Димитрова Ефтимова +   

12. Юлиана Кънчева Тодорова +   

13. Юсеин Ахмедов Юсеинов +   

 Общо: 11 0 1 

 

След приключване на разискванията по десета точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 3, т. 2 от 

Закона за обществените поръчки, във връзка с чл. 19, ал. 2 от Закона за 

автомобилните превози, чл. 16 и чл. 16а от Наредба № 2 за условията и реда за 

утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на 

пътници с автобуси, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и 

дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 

администрация и Докладна записка с вх. № 82 от 18.03.2021 г. след проведено 

поименно гласуване с 11 (единадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 1 (един) 

гласа „Въздържал се”, прие 
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РЕШЕНИЕ 

№ 339 

 

1. Да се проведе процедура по реда на Закона за обществените поръчки за 

възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдени междуселищни автобусни линии 

от Общинската транспортна схема, квота на Община Две могили, за срок от 5 /пет/ 

години, с предмет на обществената поръчка – осъществяване на обществен превоз на 

пътници по междуселищните линии от утвърдената Общинска транспортна схема, както 

следва: 

 

 Две могили-Русе - два курса дневно 

 Две могили-Батин – два курса дневно 

 Две могили-Кацелово – един курс дневно 

 Две могили-Помен – два курса дневно 

 

 Автобусна линия Две могили - Русе, два курса дневно : 

 

І-ви курс: Час на тръгване от автогара Две могили    - 8.00 ч 

                  Час на пристигане в автогара Юг Русе   - 8.40 ч. 

                  Час на тръгване от автогара Юг Русе   - 11.00 ч. 

                                    Час на пристигане в автогара Две могили  - 11.40 ч. 

 

 ІІ-ри курс: Час на тръгване от автогара Две могили    - 14.20 ч. 

  Час на пристигане в автогара Юг Русе                - 15.00 ч. 

                  Час на тръгване от автогара Юг Русе   - 16.00 ч. 

                  Час на пристигане в автогара Две могили  - 16.40 ч. 

 

График на движение 

Час, минути 
Маршрут 

Час, минути 

Прист. Стои Тръгва Прист. Стои Тръгва 

  11,00 Автогара Русе юг 08,40   

11,30 1 11,31 р. Тръстеник 08,09 1 08,10 

11,40   Автогара Две могили   08,00 

       

  16,00 Автогара Русе юг 15,00   

16,30 1 16,31 р. Тръстеник 14,29 1 14,30 
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16,40   Автогара Две могили   14,20 

 

 Автобусна линия Две могили-Батин, два курса дневно, като се изпълнява   

само в учебно време (от 15.09. до 30.06) 

 

І-ви курс: Час на тръгване от автогара Две могили                 - 5.35 ч. 

 Час на пристигане в сп. Батин      - 6.21 ч. 

 Час на тръгване от сп. Батин       - 6.30 ч. 

 Час на пристигане в автогара Две могили    - 7.16 ч. 

 

График на движение 

Час, минути   
Маршрут 

Час, минути 

Прист. Стои Тръгва Прист. Стои Тръгва 

  5,35 Две могили 7,16   

5,45 1 5,46 Обретеник 7,05 1 7,06 

5,54 1 5,55 Е.Йосиф 6,56 1 6,57 

6,08 1 6,09 Г. Абланово 6,42 1 6,43 

6,21   Батин   6,30 

 

ІІ-ри курс: Час на тръгване от автогара Две могили  - 14.00 ч. 

                Час на пристигане в сп. Батин    - 14.46 ч. 

                                     Час на тръгване от сп. Батин    - 15.00 ч. 

  Час на пристигане в автогара Две могили  - 15.46 ч. 

 

 

График на движение 

Час, минути 
Маршрут 

Час, минути 

Прист. Стои Тръгва Прист. Стои Тръгва 

  14,00 Две могили 15,46   

14,10 1 14,11 Обретеник 15,35 1 15,36 

14,19 1 14,20 Е.Йосиф 15,26 1 15,27 

14,33 1 14,34 Г.Абланово 15,12 1 15,13 

14,46   Батин   15,00 
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 Автобусна линия Две могили-Кацелово, един курс дневно, която ще се 

изпълнява по следния начин: 

- Автобусна линия Две могили – Пепелина – Две могили, един курс дневно в 

дните понеделник; сряда и четвъртък. 

 

                  Час на тръгване от автогара Две могили                         - 16.50 ч. 

Час на пристигане в автогара Две могили   - 17.50 ч. 

 

График на движение 

Час, минути   
Маршрут 

Час, минути 

Прист. Стои Тръгва Прист. Стои Тръгва 

  16.50 Две могили 17.50   

17.03 1 17,04 Батишница  1  

17.10 1 17.11 Бъзовец  1  

17.23 1 17.24 Чилнов  1  

17.32 1 17.33 Широково  1  

17.34 1 17.40 Пепелина  1  

 

- Автобусна линия Две могили – Кацелово – Две могили, един курс дневно в 

дните вторник и петък. 

 

 Автобусна линия Две могили-Помен, два курса дневно: 

 

 І-ви курс: Час на тръгване от автогара Две могили                        - 5.45 ч. 

 Час на пристигане в сп. Помен              - 7.00 ч. 

 Час на тръгване от сп. Помен              - 7.01 ч. 

 Час на пристигане в автогара Две могили            - 8.00 ч. 

 

График на движение 

Час, минути 
Маршрут 

Час, минути 

Прист. Стои Тръгва Прист. Стои Тръгва 

  5,45 Две могили 8,00   

5,58 1 5,59 Батишница 7,45 1 7,46 

6,05 1 6,06 Бъзовец 7,30 1 7,31 

6,18 1 6,19 Чилнов 7,22 1 7,23 
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6,32 1 6,33 Баниска 7,17 1 7,18 

6,43 1 6,44 Могилино 7,06 1 7,07 

7,00   Помен   7,01 

 

 ІІ-ри курс: Час на тръгване от автогара Две могили     - 11.50 ч 

               Час на пристигане в сп. Могилино      - 13.00 ч 

                         Час на тръгване от сп. Могилино                  - 13.10ч 

                                 Час на пристигане в автогара Две могили                  - 14.20ч 

 

График на движение 

Час, минути 
Маршрут 

Час, минути 

Прист. Стои Тръгва Прист. Стои Тръгва 

  11,50 Две могили 14,20   

12,03 1 12,04 Батишница 14,04 1 14,05 

12,10 1 12,11 Бъзовец 13,56 1 13,57 

12,23 1 12,23 Чилнов 13,43 1 13,44 

12,28 1 12,29 Баниска 13,37 1 13,38 

12,42 1 12,43 Помен 13.22 1 13.23 

13,00   Могилино   13.30 

 

2. Възлага на Кмета на Община Две могили да проведе процедура по реда на 

Закона за обществените поръчки за възлагане на обществен превоз на пътници по 

междуселищни автобусни линии от утвърдената Общинска транспортна схема на Община 

Две могили. 

 

Единадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 85/22.03.2021 г., относно: 

Промени по бюджета на Община Две могили към 01.04.2021 г. и актуализация на плана за 

капиталовите разходи за 2021 година.  

По нея докладва:  

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

Това е едно продължение от предходното заседание на Общинския съвет. Поради 

изключително големия интерес на жителите на Община Две могили към работата на 

Общинския съвет да има излъчвания на нашите заседания по ТВ КИС 13. За да стане това 

ние трябва да намерим и средства. При разглеждане на бюджета на Общински съвет 

конкретно стигнахме до предложение, което направихме за да ни излъчват директно и на 
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записи в следващите дни. Имаме налични 3 000 лева, но са ни необходими още 3 000 лева, 

които ще бъдат за сметка на общинския съвет. На този етап предлагаме тези средства да 

се вземат от параграфа за помощите, като предварително ще ви успокоя, че ако се наложи 

в края на годината ще променим бюджета и вероятно средствата ще се вземат от хонорари 

и работна заплата. 

Също така ако си спомняте бяхме предвидили 4 000 лева за техническо обновяване 

в общинския съвет, които отново ги залагаме в бюджета на общинския съвет. Тези 

средства ще дойдат от други дейности, като например, без г-жо председател да се 

чувствате ощетена, но средствата за командировки в чужбина в размер на 2 000 лева ще ги 

прехвърлим за това техническо обновяване. С една дума – ние не променяме общата 

рамка на бюджета, само правим вътрешни размествания. 

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

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

В разискванията по единадесета точка участие взеха: 

1. Драгомир Дамянов – Общински съветник: 

Ние подкрепяме тази докладна, защото тя е по наше настояване. Мисля, че 

информационното обслужване и решенията, които се вземат на заседанията на общинския 

съвет трябва да бъдат обществено достояние на всички жители от общината. Ние повече 

от 12 години си сътрудничим с ТВ КИС 13 и бяхме едни от първите, които се включихме 

в това излъчване. Мисля, че тогава заседанията протичаха по нормален ред, а и това е 

един стимул за общинските съветници да бъдат подготвени с материалите за заседанията. 

Ние приветстваме това решение и ако става въпрос за финанси, допълнително от 

нашата група можем да финансираме тази дейност. 

 

Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

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

85/22.03.2021 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 26.03.2021 година  

 

Относно: Промени по бюджета на Община Две могили към 01.04.2021 г. и 

актуализация на плана за капиталовите разходи за 2021 година.  

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

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 
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СЕ” 

1. Ахмед Недрет Ахмед +   

2. Бисер Йорданов Йончев +   

3. Галя Миткова Додева +   

4. Драгомир Дамянов Драганов +   

5. Ивайло Димитров Иванов +   

6. Ивайло Пенев Иванов  +   

7. Мехмед Руждиев Мехмедов     

8. Мехмед Селманов Чолаков +   

9. Румен Манолов Марков +   

10. Соня Петрова Неделчева – Нечева  +   

11. Христина Димитрова Ефтимова +   

12. Юлиана Кънчева Тодорова +   

13. Юсеин Ахмедов Юсеинов +   

 Общо: 12   

 

След приключване на разискванията по единадесета точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 1 и чл. 

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

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, чл. 

124, ал. 2 от Закона за публичните финанси, чл. 39, ал. 1 от Наредба № 6 за условията 

и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три 

години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Две 

могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 85 от 22.03.2021 г. след проведено 

поименно гласуване с 12 (дванадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) 

гласа „Въздържал се”, прие 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 340 

 

1. Променя бюджета на община Две могили към 01.04.2021 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 
2021 г., съгласно Приложение 2. 
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3. Общинският съвет упълномощава Кмета на Община Две могили да предприеме 
необходимите действия за актуализиране плана на капиталовите разходи към 01.04.2021 г.  

 

Дванадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 86/25.03.2021 г., относно: 

Вземане на решение за извършване на обновление и  модернизация на сграда находяща се 

в ПИ с идентификатор 20184.1.807 от МИГ ЛИДЕР НА ТЕРИТОРИЯ ДВЕ МОГИЛИ И 

ИВАНОВО. 

По нея докладва:  

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

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

На 24.03.2021 г. е проведено Общо събрание на МИГ ЛИДЕР НА ТЕРИТОРИЯ 

ДВЕ МОГИЛИ И ИВАНОВО, на което се взе решение да се кандидатства по Процедура 

BG06RDNP001-19.476 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 

„Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 

за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на 

селските райони.  

Една от дейностите, които ще бъдат включени в проекта е извършване на 

обновление и модернизация на сграда, находяща се в гр. Две могили, община Две могили, 

област Русе, ул. Шипка № 5 и попада в ПИ с идентификатор 20184.1.807, като за същата 

има издаден АОС № 3772 от 04.07.2016 г. и следва да бъде взето решение за извършване 

на строително – монтажните дейности в общинския имот.  

За целта е направено архитектурно заснемане на сградата и е изготвена 

количествена сметка. 

В архитектурно отношение, обектът се състои от самостоятелна едноетажна сграда. 

Строежът е съществуваща сграда. Конструкцията е монолитна. Външните и вътрешни 

стени са изпълнени от силикатни решетъчни тухли с дебелина 25 см. двустранно измазани 

с варо циментов разтвор с дебелина 20 мм. 

Покривната конструкция е керемидена. Всички помещения са в компрометирано 

състояние и се нуждаят от текущ ремонт. Дограмата, външните и интериорните врати са 

дървени и метални и са във влошено състояние. Обслужващите помещения са с остаряло 

оборудване и покрития, които се нуждаят от обновяване.  

Общото състояние на носещата конструкция на сградата е добро, като не се 

наблюдават провисвания и деформации по носещите елементи, а само единични 

пукнатини по преградните стени. От атмосферните влияния сградата е видимо 

амортизирана и се нуждае от незабавно извършване на ремонтни дейности за запазване на 

сигурността и годността за експлоатация на сградата. 
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Комисията по „Териториално устройство и строителство, общинска собственост, 

местно самоуправление и нормативна уредба” разгледа на свое заседание докладната 

записка и излезе със становище предложеният ни проект на решение да бъде приет, като т. 

1 да бъде изписана така: 

„1. Дава съгласие да се кандидатства с проект „Извършване на обновление и 

модернизация на сграда, находяща се в ПИ с идентификатор 20184.1.807 град Две могили, 

Община Две могили, област Русе“ от МИГ ЛИДЕР НА ТЕРИТОРИЯ ДВЕ МОГИЛИ И 

ИВАНОВО по Процедура BG06RDNP001-19.476, подмярка 19.1 „Помощ за 

подготвителни дейности”, мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от 

Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския 

земеделски фонд за развитие на селските райони.“ 

В разискванията по дванадесета точка участие взеха: 

1. Драгомир Дамянов – Общински съветник: 

Става въпрос за сградата на бившето Бюро по труда. Гранта е 100 %, така че 

общински средства като съфинансиране няма да се ползват, ако проекта бъде реновирана 

вътрешно сградата  и с допълнително дограма и тавански помещения. Мисля, че 

предложението е разумно и всички ще го подкрепят. 

2. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Съгласен съм с предложението на комисията, така е по-правилно да се изпише. 

 

Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

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

86/25.03.2021 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 26.03.2021 година  

 

Относно: Вземане на решение за извършване на обновление, модернизация и 

реконструкция на сграда находяща се в ПИ с идентификатор 20184.1.807 от МИГ 

ЛИДЕР НА ТЕРИТОРИЯ ДВЕ МОГИЛИ И ИВАНОВО. 

№ 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: 12   

 

След приключване на разискванията по дванадесета точка от дневния ред, 

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

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

56, ал. 1 и ал. 2, т. 3  от Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския 

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и 

Докладна записка с вх. № 86 от 25.03.2021 г. след проведено поименно гласуване с 12 

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

прие 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 341 

 

1. Дава съгласие да се кандидатства с проект „Извършване на обновление и 

модернизация на сграда, находяща се в ПИ с идентификатор 20184.1.807 град Две могили, 

Община Две могили, област Русе“ от МИГ ЛИДЕР НА ТЕРИТОРИЯ ДВЕ МОГИЛИ И 

ИВАНОВО по Процедура BG06RDNP001-19.476, подмярка 19.1 „Помощ за 

подготвителни дейности”, мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от 

Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския 

земеделски фонд за развитие на селските райони. 

2. Упълномощава Председателя на МИГ ЛИДЕР НА ТЕРИТОРИЯ ДВЕ МОГИЛИ 

И ИВАНОВО да предприеме необходимите действия за изпълнение решението и да 

представи отчет за изпълнение на настоящата дейност.  

 



 42

 Тринадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 81/17.03.2021 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Иванка Петкова Иванова на 63г., живееща 

в село Бъзовец. 

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 на жена, живееща в 

село Бъзовец. В заявлението си госпожата описва тежкото си финансово и здравословно 

състояние, има приложени документи, които удостоверяват това. Направена е служебна 

справка и в Дирекция „Социално подпомагане” гр. Две могили: лицето не е регистрирано 

в системата, не е получавало помощ от дирекцията. Няма задължения към община Две 

могили, 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 в размер на 200 лева. 

 

В разискванията по тринадесета точка участие взеха: 

1. Бисер Йончев – Общински съветник: 

Предлагам да бъдем съпричастни към тази докладна, като съберем средства от 

общинските съветници – по 20.00 лева, защото смятам, че тази докладна е нередна. 

Господин Кметът ни предлага 200. 00 лева да гласуваме за въпросната госпожа. Наистина 

нещата са сериозни – жената е много зле здравословно, за това предлагам да съберем 

лично самата сума, да окажем подкрепа не толкова материална, колкото морална 

подкрепа, че оказваме помощ. Но в самото описание на нуждите е записано, че са 

закупени  две банки кръв по 200 лева, а доколкото знам в България няма законна търговия 

с кръв. Има лечебни заведения, които при определени условия може да купуват. Но между 

физически лица и лечебни заведения хора, които да предлагат кръв – няма. За това ви 

призовавам да гласуваме против. 

Освен това, на предходното заседание на общинския съвет същата тази госпожа е 

заявила желанието си да наеме общински имот за отглеждане на 150 бр. овце. Има двама 

сина – единият работи в русенска фирма, а другият е по чл. 9, но не го изпълнява, т.к. е с 

ТЕЛК, но все пак притежават 150 овце. Мисля, че на територията на общината има хора в 

по-тежко финансово положение. 
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 Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

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

81/17.03.2021 г. е явно, моля гласувайте. 

 

След приключване на разискванията 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 с чл. 5 ал. 5, чл. 9, ал. 1, и ал. 2, чл. 11, ал. 1 и ал. 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. № 81 

от 17.03.2021 г. след проведено явно гласуване със 7 (седем) гласа „За”, 1 (един) глас 

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

 

РЕШЕНИЕ 

№ 342 

 

1. Отпуска на Иванка Петкова Иванова на 63г., живееща в село Бъзовец, община 
Две могили,  ул. „Васил Друмев” № 68, еднократна финансова помощ в размер на 200 
(двеста) лева. 

2. Средствата да бъдат изплатени по параграф 4214 “Помощи по решение на 
Общинския съвет”. 

 

 Четиринадесета точка от дневния ред: 

Изказвания, питания, становища и предложения от граждани. 

1. Драгомир Дамянов – Общински съветник: 

 Във връзка с настоящата пандемия и ваксинирането на населението на територията 

на община Две могили имам следния въпрос – имам информация, че личните лекари на 

територията на общината отказват да поставят ваксини на населението и не получават 

дозите, които им се предоставят. Определен е център за ваксиниране в общинката болница 

в град Бяла и голяма част от населението отиват там да се ваксинират. Мисля, че 

общината трябва да се намеси и да се направи среща с  личните лекари на територията на 

общината, защото голяма част от населението, които желаят да се ваксинират нямат 

такава възможност. Считам, че трябва да се организира един обществен превоз за 
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гражданите, които желаят да си поставят ваксина и да бъдат транспортирани до болницата 

в град Бяла. Всеизвестно е, че голяма част от жителите на общината нямат никаква 

ваксинация. Това е едно добро дело, което можем да направим, дори ние като общински 

съветници можем да дарим една сума за тези хора, които нямат възможност да бъдат 

ваксинирани от личните лекари да им осигурим подходящ транспорт и в удобно за 

болницата време да бъдат ваксинирани. 

 Вторият ми въпрос е свързан със завършването на ремонта на улицата, по която се 

движим за стадиона. Кога е крайният срок за завъшване на ремонта на тази улица, защото 

голяма част от противопожарните кранове стоят на улицата и трудно се преминава. Има 

ли някакъв краен срок за приключване на ремонта? 

2. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

По отношение на първия въпрос – преди две седмици направихме среща с част от 

общинското ръководство, директорът на тубдиспансера в Русе – д-р Дачев и д-р Метев и 

личните лекари на територията на нашата Община. Темите, които бяха засегнати точно 

касаеха епидемиологичната обстановка, пълно съдействие на болницата в Русе при 

необходимост. 

Това, което се взе като решение, така или иначе на национално ниво е 

регламентирано кой може да поставя ваксини. Като цяло ваксините за масовото население 

са през личните лекари и аз не съм чул личен лекар да каже, че няма да ваксинира. През 

личните лекари се правят списъци за хората, които са зачислени към тях и при доставката 

на количествата ще бъде извършена ваксината. 

Болницата в град Бяла е определена за извършване на ваксинации за общините 

Борово, Ценово и Две могили. Периодично се осигуряват т.нар. „зелени коридори“. 

Като кмет аз нямам право да принуждавам личните лекари да извършват тази 

ваксинация на пациентите си, това е тяхното задължение. 

По отношение на мобилна група за извършване на ваксини на място сме направили 

списъци с кметовете на Пепелина и Широково. 

По отношение на втория въпрос за крайния срок за завършване на ремонта на 

улица „Гагарин“ – крайният срок е тази година, записано е на таблото, просто изчакваме 

да се затопли времето. Надявам се м. април да стартират строителните дейности не само 

за тази улица, но и за „Вит“, „Н.Вапцеров“, „Шумен“ „Христо Ботев“, за текущия ремонт, 

който сме планирали за 35000 лева и тук призовавам гражданите да не проявяват 

самоинициатива да запълват дупки с фрезван асфалт или с бетони, тъй като пари има, 

осигурени  са, но трябва да минем през съответната процедура за обществена поръчка и 

избор на изпълнител. И моето желание е на момента да бъде извършен кърпежа, но трябва 

да се съобразя с тези изисквания, тъй като нямам право да сключвам директно договори. 
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Така че ще бъдат изпълнени и текущи ремонти на улиците, така че по повод и на 

предложението на г-н Йончев за село Баниска – ние сме осигурили достатъчно финансови 

средства за общинския център, така че за тази година не се предвиждат други средства за 

Две могили. 

3. Бисер Йончев – Общински съветник: 

Имах предвид град Две могили като общински център – тези пари можеха да се 

вложат тук. 

4. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 

Предвид предстоящите парламентарни избори нека да си дадем правото, все пак 

сме политически орган, ако някой има послания към излирателите си да ги отправи сега. 

Нашето послание на ПП ДПС е едно единствено и много кратко – излизайте и 

гласувайте, въпреки сложната обстановка. Взети са всички предпазни мерки. Гласувайте, 

за да можем и след 04.04. да продължим да работим в една нормална обстановка.  

   

Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, поради изчерпване на дневния ред, закривам осемнадесетото заседание на 

VIІI – мия Общински съвет в Община Две могили.  

 

Забележка: Списъците с резултатите от проведеното поименно гласуване по точки 

3; 5; 7; 9; 10; 11; и 12 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 01.04.2021 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) 

 


