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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. № 3 
 

П Р О Т О К О Л 
№ 19 

 
Днес, 29 април 2021 година, в 9.00 часа, в конферентната зала на Община Две 

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

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

присъстват 13 (тринадесет). 
 Заседанието на Общинския съвет е редовно и може да взема решения. 
 Откривам настоящото заседание на съвета. 

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

 
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 постъпи една докладна 
записка, която с оглед характера си предлагам да бъде включена за разглеждане 
извънредно днес, а именно: Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 121/26.04.2021 
г., относно: Приемане на промени в Културен календар на Община Две могили за 2021 г. 

Докладната записка е разгледана на заседание на ПК по  „Образование, култура, 
вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма, здравеопазване и социална 
политика” и по нея ще докладва г-н Мехмед Мехмедов – секретар на комисията. 

Предлагам докладната записка да бъде включена в дневния ред под т. 20, а т. 20 да 
стане съответно т. 21. 

 
 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. 
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При последвалото гласуване, Общинският съвет с 13 (тринадесет) гласа „За”, 
0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали се” прие следния  
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
 

1. Докладна записка от Соня Неделчева – Нечева с вх. № 92/09.04.2021 г., 
относно: Допълнение на Решение № 27, взето на заседание на Общинския съвет с 
Протокол № 3/20.12.2019 г., изм. с Решение № 209, взето на заседание на Общинския 
съвет с Протокол № 11/28.08.2020 г. 

Докладва: Мехмед Мехмедов – член на Комисията по „Териториално устройство 

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

2. Докладна записка от Красимира Русинова с вх. № 103/15.04.2021 г., относно: 
Приемане на Общинска Програма за закрила на детето за 2021 година в Община Две 
могили. 

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

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

политика”. 

3. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 104/16.04.2021 г., относно: 
Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 3 за поддържане и осигуряване на 
обществения ред, опазване собствеността и чистотата на територията на община Две 
могили. 

Докладва: Ивайло Димитров – член на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление и 

нормативна уредба”. 

4. Докладна записка от Юлиана Тодорова с вх. № 105/16.04.2021 г., относно: 
Върнато за ново разглеждане наше Решение № 339 по Протокол № 18/26.03.2021 г.  

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. № 107/19.04.2021 г., относно: 
Определяне на състав на Съвет по въпросите на социалните услуги. 

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

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

политика”. 

6. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 108/19.04.2021 г., относно: 
Отчет за изпълнение на Общинската програма за установяване на контрола върху 
кучешката популация на територията на Община Две могили, Област Русе. 

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

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

животновъдство и гори, екология и други дейности”. 

7. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 109/19.04.2021 г., относно: 
Приемане на Годишен план за дейностите по подкрепа на личностното развитие на децата 
и учениците в Община Две могили за 2021 г. 



 3

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

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

социална политика”. 

8. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 111/19.04.2021 г., относно: 
Приемане на отчет за 2020 г. по изпълнение на Програмата за развитие на туризма в 
Община Две могили за 2019-2020 година. 

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

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

социална политика”. 

 9. Докладна записка от Ангелина Начева с вх. № 112/19.04.2021 г., относно: 
Информация за регултатите от дейността на Кмета на Кметство село Баниска през 
последната година и проблемите, които стоят пред него. 

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

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

10. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 114/21.04.2021 г., относно: 
Изменение и допълнение на Решение № 278, взето на заседание на Общински съвет –Две 
мотили с Протокол 15/29.12.2020 г. 

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

финанси”. 

11. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 115/21.04.2021 г., относно: 
Промени по бюджета на Община Две могили към 30.04.2021 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. № 116/21.04.2021 г., относно: 
Отчет за изпълнението на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги за 2020 
година. 

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

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

социална политика”. 

13. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 118/22.04.2021 г., относно: 
Отчет за изпълнение на Общинска Програма за закрила на детето 2020 г. 

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

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

политика”. 

14. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 119/22.04.2021 г., относно: 
Информация за дейността на финансовия контрольор през 2020 г. 

Докладва: Драгомир Дамянов – член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

15. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 100/15.04.2021 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Емне Мехмедова Мехмедалиева  за 
раждане на първо дете – Симай Хасанова Фикретова. 

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

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

политика”. 

                    Юсеин Юсеинов – член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
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16. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 101/15.04.2021 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Сузана Боянова Бонева за раждане на 
първо дете – Гизем Мерсинова Юсеинова. 

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”. 

17. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 102/15.04.2021 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Борис Димитров Маринов. 

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”. 

18. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 106/19.04.2021 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Елнар Бейзат Арифова за раждане на 
първо дете – Бегюм Ариф Бедри. 

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”. 

19. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 117/21.04.2021 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Габриела Христова Иванова  за раждане на 
второ дете – Матея Меркан Етямова. 

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”. 

20. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 121/26.04.2021 г., относно: 
Приемане на промени в Културен календар на Община Две могили за 2021 г. 

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

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

социална политика”. 

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

Първа точка от дневния ред: 
Докладна записка от Соня Неделчева – Нечева с вх. № 92/09.04.2021 г., 

относно: Допълнение на Решение № 27, взето на заседание на Общинския съвет с 
Протокол № 3/20.12.2019 г., изм. с Решение № 209, взето на заседание на Общинския 
съвет с Протокол № 11/28.08.2020 г. 

Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 
Тъй като, съгласно чл. 16, ал. 2 от нашия Правилник № 1, който гласи: „При 

участие на председателя на общинския съвет в разискванията по даден проект за решение, 
заседанието се ръководи от заместник-председателя, до гласуването на проекта или 
прекратяване на обсъждането.“, т. 1 от дневния ни ред ще бъде водена от г-н Мехмед 
Чолаков – зам.-председател на Общинския съвет. 

Мехмед Чолаков – Зам.-председател на Общинския съвет: 
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Уважаеми колеги, постъпила е докладна записка от колежката Соня Нечева, 
относно Допълнение на Решение № 27, взето на заседание на Общинския съвет с 
Протокол № 3/20.12.2019 г., изм. с Решение № 209, взето на заседание на Общинския 
съвет с Протокол № 11/28.08.2020 г. В докладната записка става въпрос за определяне на 
работното време на Председателя на Общинския съвет. Знаете, че председателят на 
Общинския съвет е на 4 часа и в тази връзка се налага да определим времето, в което той 
ще бъде в Общината, най-вече заради гражданите. 

Сега давам думата на г-н Мехмедов, член на втора комисия, който да докладва по 
докладната записка и след това ще дам думата на нейния вносител. 

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

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

Съгласно действащия в момента Правилник № 1 „Председателят на Общински 
съвет работи в него пет дни седмично, по четири часа, за което получава възнаграждение в 
размер на 35 (тридесет и пет) % от месечното трудово възнаграждение на кмета на 
общината, а средствата се осигуряват от общинския бюджет“. В предвид на това, че 
Председателят на Общински съвет Две могили работи на непълно работно време, 
вносителят счита за редно то да бъде определено. Предложението е то да бъде от 8,30 ч. 
до 12,30 ч. Целта на докладната записка е да определи работното време на Председателя 
на Общински съвет Две могили, с което да допълним взетото от нас Решение № 27 с 
Протокол № 3/20.12.2019 г., изм. с Решение № 209, взето на заседание на Общинския 
съвет с Протокол № 11/28.08.2020 г. с нова т. 3 със следния текст: „Определя работно 
време на председателя на Общински съвет Две могили, както следва: Председателят 
работи пет дни в седмицата от понеделник до петък от 8:30 ч. до 12:30 ч.“ 

Комисията по „Териториално устройство и строителство, общинска собственост, 
местно самоуправление и нормативна уредба” разгледа докладната записка на свое 
заседание и смята за удачно работното време да бъде предложено със следните часове – 
Председателят работи пет дни в седмицата от понеделник до петък от 14:00 ч. до 18:00 ч. 
С 4 гласа „За“ и 1 глас „Въздържал се“ това предложение се приема от комисията. 

Мехмед Чолаков – Зам.-председател на Общинския съвет: 
Разбрахте какво е становището на комисията, има две предложения по тази 

докладна записка – това на вносителя и това, което каза г-н Мехмедов от името на втора 
комисия. 

В разискванията по първа точка участие взеха: 
1. Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник: 
Аз искам да попитам какви са мотивите на комисията за новото предложение за 

работното време? 
2. Мехмед Мехмедов – Общински съветник: 
Мотивите ни са, че работното време трябва да е удачно и след направените 

разисквания и консултации, комисията се спря на този вариант – от 14:00 ч. до 18:00 ч. 
3. Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник: 
Аз не случайно съм предложила работното време на председателя да бъде преди 

обяд. Знаете какво беше моето мнение още през м. август, когато променихме нашия 
правилник и определихме 4-часов работен ден на председателя на Общинския съвет. За 
мен това е несериозно и уронва престижа на цялата институция, след като председателят 
на Общинския съвет, според мен трябва да бъде на 8-часов работен ден, тъй като неговата 
величина и ранг се причисляват към тези на кмета на Общината. В края на краищата 
искам да ви припомня, че ние сме парламентарна Република и 30 години текат едни 
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процеси на децентрализация на управлението, които и за вбъдеще ще продължат и ролята 
на Общинския съвет става все по-голяма. Но това е моето мнение за 8-часовия работен 
ден. 

Тъй като г-жа Тодорова иска да упражнява професията си, в което няма нищо 
лошо, но според мен работното време трябва да бъде сутрин преди обяд или най-малкото 
– трябва да има присъствие и сутринта, тъй като тя е връзката ни с кметовете, кметските 
наместници, общинската администрация, всички съветници тук нямаме възможност да 
обикаляме по селата и затова тя е нашият представител. В нашата Община имаше една 
такава практика – на оперативките на кмета с общинска администрация и с кметовете, 
председателят на Общинския съвет винаги присъстваше и от тази гледна точка аз съм 
предложила такова работно време. Няма нищо лошо дори и следобед да е, но в 
сутрешните часове трябва да има представител на Общинския съвет. Ако съветниците 
приемете предложението на комисията, работното време да бъде от 14:00 ч. до 18:00 ч., 
макар, че аз не знам какво се случва в следработно време за администрацията и защо 
трябва да го има това от 17:00 до 18:00 ч. за мен е напълно непонятно, затова исках да чуя 
и мотивите на комисията, защото лично аз не знам какво се случва след 17:00 часа. 
Надявам се, ако това предложение на комисията се приеме, в последствие г-жа 
Председателката да обърне внимание, ние имаме заместник председател, дали с промени в 
правилника, защото там не е определено точно по какъв начин се осъществява неговата 
дейност, но ми се иска тя да помисли над този въпрос, но ми се иска преди обяд, след като 
тя няма да заема работното си място да имаме представител – зам.-председателят поне той 
да бъде тук в общината и да бъде връзката ни с всички институции, граждани, 
правителствени и неправителствени организации и т.н. всички неща, които са вменени от 
ЗМСМА на един председател на общински съвет. От там следва да се помисли и за 
финансовото обезпечаване на зам.-председателя на общинския съвет и дали трябва да му 
се определи работно време. Когато се поразрових в практиките на другите общини, давам 
ви го като предложение, защото в правилниците на други общини също го има този 
прецедент – с 4-часов работен ден на председателя, но там зам.-председателя поема 
часовете, които са в нормалното работно време, в които председателят не е на работа, но 
там има и определено възнаграждение на зам.-председателя, има и график, който се 
приема всеки месец, има и много други неща. Така, че се надявам следващата инициатива 
да бъде от г-жа Тодорова, за да може институцията да не остава без представител в 
Община Две могили.  

 
Мехмед Чолаков – Зам.-председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Соня Неделчева – Нечева с вх. № 

92/09.04.2021 г. е явно. Относно предложението на госпожа Нечева – да, поемам този 
ангажимент в диапазона, когато отсъства Председателя на Общинския съвет , аз съм го 
заявил още доста отдавна, безвъзмездно при нужда винаги се отзовавам тук, презполагам, 
че стег о забелязали това нещо. Да преминем към гласуване. Тъй като по тази докладна 
записка има направени две предложения, аз ще подложа всяко едно от тях на гласеване по 
реда на тяхното постъпване. 

 
Който е съгласен с предложението на г-жа Нечева, така както е по докладната 

записка, моля да гласува с вдигане на ръка. 
Против. 
Въздържал се. 
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С 0 (нула) гласа „За”, 7 (седем) гласа „Против”, 5 (пет) гласа „Въздържал се” и 1 
(един) глас „Негласувал“ – Юлиана Тодорова, предложението не се приема. 

 
Който е съгласен с предложението на втора комисия – работното време да бъде от 

14:00 ч. До 18:00 ч., моля да гласува с вдигане на ръка. 
Против. 
Въздържал се. 
С 9 (девет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против”, 3 (три) гласа „Въздържал се” и 1 

(един) глас „Негласувал“ – Юлиана Тодорова, предложението се приема. 
 

След приключване на разискванията по първа точка от дневния ред, 
Общинският съвет на основание чл. 33, ал. 1, т. 2, чл. 26, ал. 1, във връзка с чл. 21, ал. 
1, т. 23 и чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация във връзка с чл. 16, ал. 1 и чл. 119, ал. 1 и ал. 3 Правилник № 1 за 
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с вх. № 92 от 
09.04.2021 г. с 9 (девет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против”, 3 (три) гласа „Въздържал 
се” и 1 (един) глас „Негласувал“ – Юлиана Тодорова, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 343 

  

1. Създава нова т. 3 в Решение № 27, взето на заседание на Общински съвет – Две 
могили с Протокол № 3/20.12.2019 г., изм. с Решение № 209, взето на заседание на 
Общинския съвет с Протокол № 11/28.08.2020 г., със следния текст: „Определя работно 
време на председателя на Общински съвет Две могили, както следва:  

- Председателят работи пет дни в седмицата от понеделник до петък от 14:00 ч. 
до 18:00 ч.“ 

 
Втора точка от дневния ред: 
Докладна записка от Красимира Русинова с вх. № 103/15.04.2021 г., относно: 

Приемане на Общинска Програма за закрила на детето за 2021 година в Община Две 
могили. 

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

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

Приоритетни области на тази програма са: 
Подобряване стандарта на живот на всяко дете, гарантиране на правото му да 

живее в сигурна семейна или близка до семейната среда. Гарантиране на равен достъп до 
социални услуги, отговарящи на индивидуалните потребности на детето. 

Осигуряване правото на детето на достъп до здравеопазване и здравни грижи и 
здравословен начин на живот; 

Осигуряване на равен достъп до качествена предучилищна подготовка и училищно 
образование; 

Осигуряване правото на детето на живот и развитие в сигурна и безопасна среда; 
Насърчаване участието на децата в обществения живот; 
Спорт, култура, свободно време и развитие на способностите на децата; 
Защита на децата в дигиталната ера и превенция на рисковете в мрежата. 
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В тези 7 приоритетни области са посочени в таблица целите, дейностите, 
отговорните органи,времевия период и индикаторите-това са брой проведени 
кампании,обхванатите деца, обучени и подпомогнати деца. 

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

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

103/15.04.2021 г. е явно, моля гласувайте. 
 

По втора точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 3, ал. 1 от 
Правилник за прилагане на Закона за закрила на детето и във връзка с 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 Общинския 
съвет, неговите комиси и взаимодействието му с Общинската администрация и 
Докладна записка с вх. № 103 от 15.04.2021 г. след проведено явно гласуване с 13 
(тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, 
прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 344 

  
1. Приема Общинска Програма за закрила на детето за 2021 год. в Община Две 

могили. 
 2. Упълномощава заместник кмета на Община Две могили и председател на 
Комисията за детето г-жа Красимира Русинова да предприеме необходимите действия за 
изпълниние решението на Общински съвет. 

Приложение: Общинска Програма за закрила на детето за 2021 год. в Община Две 
могили. 

 
Трета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 104/16.04.2021 г., относно: 

Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 3 за поддържане и осигуряване на 
обществения ред, опазване собствеността и чистотата на територията на община Две 
могили. 

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

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

Текста на разпоредбата на чл. 32, т. 5 от Наредба №3 гласи: Забранява се 
„Влизането, преминаването или пускането на домашни животни от собственик или пастир 
през селскостопански земи с посеви, трайни или цветни насаждения, без да има право, 
като с това причинява вреди на селскостопанското имущество”, а съгласно т. 6 се 
забранява „Пускането на домашни животни без надзор от собственик или пастир в 
селскостопански земи с посеви, трайни или цветни насаждения”. В нормативен акт от по-
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висока степен – Закона за опазване на селскостопанското имущество, е налице процедура 
и разпоредба, уреждаща хипотези идентични с разпоредбите на Наредба №3 на Общински 
съвет.  

В законодателството съществува забрана с наредба да се уреждат обществени 
отношения, уредени вече в нормативен акт от по-висока степен (чл. 75, ал. 2 и чл. 76, ал. 1 
и ал.2 от АПК и чл.2, чл. 3, ал. 1, чл. 7, ал. 2 и чл. 8 от ЗНА). Законът е нормативен акт, 
който урежда първично или въз основа на Конституцията, обществени отношения, които 
се поддават на трайна уредба, според предмета или субектите в един или няколко 
института на правото или техни подразделения. Наредбата, като нормативен акт се издава 
за прилагане на отделни разпоредби или подразделения на нормативен акт от по-висока 
степен. Съгласно чл. 8 от Закона за нормативните актове всеки общински съвет може да 
издава наредби, с които да урежда съобразно нормативните актове от по-висока степен, 
неуредени от тях обществени отношения с местно значение. В случая обществените 
отношения свързани с опазване на селскостопанското имущество и реда за обезщетяване 
на причинените вреди, както и налагането на административнонаказателна отговорност на 
нарушителите се уреждат от Закона за опазване на селскостопанското имущество. 
Недопустимо е същите обществени отношения да бъдат преуредени в нормативен акт от 
по-ниска степен, какъвто е Наредба № 3 на Общински съвет Две могили, поради което се 
налага отмяна на тези текстове в Наредба № 3. 

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

104/16.04.2021 г. е явно, моля гласувайте. 
 

По трета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 2 
във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и чл. 4, ал. 1 във връзка с чл. 93 от Правилник № 1 за организацията 
и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация във връзка с чл. 10, ал. 2 от Закона за нормативните 
актове, мотивите на Решение № 8 от 27.01.2021 г. на Административен съд Русе по 
к.а.н.д. №451/2020 г. и Докладна записка с вх. № 104 от 16.04.2021 г. след проведено 
явно гласуване с 13 (тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 
„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 345 

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

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

§ 1. В чл. 32, т. 5 се отменя. 
§ 2. В чл. 32, т. 6 се отменя. 
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§ 3 В чл. 40, т. 6 думите „чл. 32 т. 4, т. 5, т. 6 и т. 7” се заменят с думите „чл. 32, 

т. 4 и т. 7”. 
§ 4 В чл. 40, т. 7 се отменя. 
§ 5. Заключителна разпоредба: 
1. Разпоредбите на § 1 - § 4 влизат в сила от 01.05.2021 г. 

 
Четвърта точка от дневния ред: 
Докладна записка от Юлиана Тодорова с вх. № 105/16.04.2021 г., относно: 

Върнато за ново разглеждане наше Решение № 339 по Протокол № 18/26.03.2021 г.  
По нея докладва:  
1. Румен Марков – председател на Комисията по „Териториално устройство и 

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

На 12.04.2021 г., в Общинския съвет е получена Заповед № 4-95-00-214/12.04.2021 
г. на Областен управител на област Русе, с която е върнато за ново обсъждане наше 
Решение № 339 по Протокол № 18/26.03.2021 г. 

Със същото, ние дадохме съгласието си: 
„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 междуселищни линии от утвърдената Общинска транспортна схема. 

Областният управител на област Русе счита, че с приемането на Решение № 339 по 
Протокол № 18/26.03.2021 г. Общински съвет – Две могили е допуснал нарушение на 
императивната разпоредба на чл. 146, т. 2 и т. 3 от АПК във връзка с чл.19, ал. 6 и чл. 17 
от Закона за автомобилните превози. 

Областният управител счита, че текста на т. 1 от Решение №339 е 
незаконосъобразен, като не е ясно маршрутните разписания от общинската транспортна 
схема съществуващи ли са или са нови. Невярно е посочено, че всички изброени линии са 
от общинска транспортна схема, като вътрешно противоречие се наблюдава и в 
изписването на „квота на община Две могили“, тъй като за една общинска транспортна 
схема не са предвидени квоти. Квоти са предвидени за областните и за републиканските 
транспортни схеми, които са с начални и крайни точки в две различни общини. 

Областният управител счита, че незаконосъобразно Общински съвет е взел 
решение за провеждане на обществена поръчка, тъй като на него не са предоставени 
правомощия в качеството му на възложител по Закона за обществените поръчки. Според 
нормата на чл. 19, ал.6 от Закона за автомобилните превози, кметовете на общини в срок 
до 6 /шест/ месеца преди възлагане на превозите по маршрутни разписания изпращат 
заявление до органа, утвърждаващ съответното маршрутно разписание, за съгласуване на 
започването на процедура за възлагане на превозите, поради което за маршрутните 
разписания от областна транспортна схема се изисква съгласуване с областния управител, 
а за възлагане превози от общинската транспортна схема с Общински съвет. Областния 
управител счита, че липсва изрична воля на колективния орган „за съгласуване 
започването на процедура за възлагане на превозите“.О 

Отбелязано е и нарушение на процедурата по вземане на самото решение, тъй като 
кмета на община Две могили, като вносител на предложението заявява „оттеглям си 
докладната записка“, като след това последва гласуване и Докладна записка с вх. 
№82/18.03.2021 г. е подложена на гласуване без уточнение дали с или без одобрените от 
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вносителя промени, предложени по време на заседанието. Според Областния управител се 
наблюдават различия спрямо предложения в докладната записка проект на решение и 
самото Решение №339. Неясен е и броят на гласовете от проведеното гласуване, което е 
сериозен пропуск в процедурата по приемане на решението. 

Според Областния управител се наблюдава несъответствие между фактическите и 
правни основания за приемане на решението, както и неизяснени факти, практически 
приравнени на липса на мотиви. 

На заседанието на комисията не бяхме единодишни и затова решихме да 
дебатираме докладната записка на заседанието на общинския съвет, като моето лично 
мнение е да не приемаме доводите на Областния управител. 

В разискванията по четвърта точка участие взеха: 
1. Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, тук при нас съм поканила да присъстват на заседанието на Общинския 

съвет Кметовете на населените места по линията Кацелово – г-жа Габриела Манджарова – 
Димова – Кметски наместник на село Широково; г-н Георги Корчев – Кметски наместник 
на село Пепелина; г-н Георги Иванов – Кметски наместник на село К. Върбовка; г-н 
Владимир Витанов – Кмет на Кметство село Кацилово и г-н Стефан Димитров – Кметски 
наместник на село Острица. 

Тъй като когато разискваха докладната записка, комисията изиска писмено 
становище от кметовете и кметските наместници на населените места, което беше 
предоставено в деловодството на Общинския съвет, предлагам да ви го зачета. 

 
Г-жа Юлиана Тодорова чете писменото становище от кметовете и кметските 

наместници на населените места. 

 

2. Христина Ефтимова – Общински съветник: 
По отношение на докладната записка становището ни е да примем отмяната на 

наше решение № 339, тъй като Областният управител е описал редица нарушения, които 
в действителност са факт. Ако ние си потвърдим решението, знаете че ще трябва да 
отидем в съда. 

Аз заставам „За“ отмяната на това решение, което сме взели и да бъде изготвена 
нова докладна записка, при която ще можем още по-обстойно да дебатираме. 

По отношение на кметовете и на кметските наместници на населените места, 
разбирам тяхното огромно желание, защото те са избрани и са назначени да работят в 
интерес на жителите на населените места. Въпросът тук е, че трябва да бъде направен 
определен компромис и мисля, че най-редното е, г-н Борисов, да бъде изпратено искане 
от Общината за субсидиране на транспорта, така както е възможно в други населени 
места в България. 

3. Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник: 
Доколкото разбирам и доколкото си спомням, в момента говорим за две коренно 

различни неща. Транспортът, който се коментира от кметовете и кметските наместници 
на населените места не е към Общинската транспортна схема. Това нещо сме го 
коментирали многократно, имахме и проведена среща, на която поставихме някои задачи 
на Кмета на Общината да се обърне към кмета на община Русе и да стигнат до решение, 
което да удовлетворява населените места. Един вид да не останат без транспорт. А 
нашата докладна в момента каква е – общинската транспортна схема и пътуването на 
нашите превозвачи вечер от Чилнов, Пепелина и Широково, дали трябва да отидат до 
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Кацелово или не трябва да отидат до Кацелово. Това става въпрос за часовете след пет. 
Нали така?  Да направим едно уточнение, защото да се знае какво приемаме, какво 
разглеждаме и в крайна сметка какво коментираме. 

4. Христина Ефтимова – Общински съветник: 
В момента дебатираме и трябва да вземем решение дали да отменим нашето 

Решение № 339 или да го потвърдим. Това е единственото в момента, за което можем да 
коментираме. Нищо повече. Поне така е написана докладната. 

5. Ивайло Пенев – Общински съветник: 
Не стана ясно последно какъв е пътникопотока. Някаква цифра – колко хора са 

пътували. Кажете ги, за да знаем каква е информацията. 
Г-жа Юлиана Тодорова зачита част от писменото становище от кметовете и 

кметските наместници на населените места. 

6. Юлиана Тодорова – Председател на Общински съвет – Колеги, господин 
Корчев иска за вземе отношение. Съгласни ли  сте, колеги, да дадем думата на г-н Корчев 
– кметски наместник на с. Пепелина? 

Общинските съветници дават съгласие да се даде думата на г-н Георги Корчев – 

кметски наместник на с. Пепелина. 

7. Георги Корчев – Кметски наместник на село Пепелина: 
Нас, тук пред вас ни събра проблемът с транспортна по линията Кацелово – Две 

могили – Русе. Трябва да се знае, че този проблем ще се пренесе и в другата линия, тъй 
като проблемите са същите. 

Според мен, най-бързото и безболезнено разрешение на проблема е една субсидия 
от държавата на превозвачите. Нека се направи една по-гъвкава транспортна схема, като 
се помисли вариант за една междуселска линия. Тази линия да е обвързана с автобусите, 
които пътуват  от Две могили към Русе или с разписанието на влаковете от Две могили за 
Русе. По този начин хората ще имат възможност да разчитат на транспорт. Нека в новата 
транспортна схема да се обособи тази междуселищна линия, която да е под юрисдикцията 
на Община Две могили. Част от проблемите, не знам дали е тук мястото да се споделят, 
но може би част от тези проблеми са на самия превозвач. Ако се създаде такава линия или 
такава трасспортна схема, която може да се видят ползи в нея, може би ще се появят и 
други прерозвачи, които да са по-гъвкави в начина си на работа и да могат да помогнат . 
Това е моето мнение и предложение. Доколкото разбрах, ще се предлага нова 
транспортна схема, в която може да бъде обособена такава междуселска линия, която да е 
под юрисдикцията вече на Община Две могили. 

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

105/16.04.2021 г. ще бъде поименно. Пускам листа за гласуване, моля гласувайте. 
С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 29.04.2021 година  

 

Относно: Върнато за ново разглеждане наше Решение № 339 по Протокол № 

18/26.03.2021 г.  

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

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 
СЕ” 
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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: 10 0 3 

 

След приключване на разискванията по четвърта точка от дневния ред, 
Общинският съвет на основание чл. 45, ал. 9, предложение 1 и ал. 10 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл. 94, ал. 6 и ал. 7 от 
Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация във връзка със 
Заповед № 4-95-00-214/12.04.2021 г. на Областния управител на Област Русе и 
Докладна записка с вх. № 105 от 16.04.2021 г. след проведено поименно гласуване с 10 
(десет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 3 (три) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 346 

 
1. Отменя Решение № 339 по Протокол № 18/26.03.2021 г. на Общински съвет – 

Две могили. 
 

Пета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 107/19.04.2021 г., относно: 

Определяне на състав на Съвет по въпросите на социалните услуги. 
По нея докладва:  
1. Румен Марков – член на Комисията по „Образование, култура, 

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

политика”: 

В изпълнение на чл. 27 от новия Закон за социалните услуги, в сила от 01.07.2020 г., 
всяка община е необходимо да създаде Съвет по въпросите на социалните услуги.  

Съветът по въпросите на социалните услуги следва да: 
1. Подпомага извършването на анализ на потребностите от социални услуги на 

общинско ниво и анализ на състоянието и ефективността на социалните услуги, които се 
предоставят на територията на общината. 

2. Разработва предложения за подобряване на качеството и ефективността на 
социалните услуги, които се предоставят на територията на общината. 
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3. Изпълнява и други функции, възложени от Общински съвет, свързани с 
въпросите на социалните услуги на територията на общината. 
 Съставът на Съвета по въпросите на социалните услуги се определя с решение на 
Общински съвет по предложение на кмета на общината. Като състав е необходимо той да 
включва представители от териториалните структури на Министерството на труда и 
социалната политика, Министерството на здравеопазването, Министерството на 
вътрешните работи, Министерството на образованието и науката, юридически лица с 
нестопанска цел за общественополезна дейност, лица ползващи социални услуги и др. 

Комисията по „Образование, култура, вероизповедания, символика, младежта, 
спорта и туризма, здравеопазване и социална политика” разгледа на свое заседание 
предложението и излезе със становище то да бъде прието. 

Разисквания по пета точка нямаше. 
 

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

107/19.04.2021 г. е явно, моля гласувайте. 
 

По пета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 
23 и ал. 2 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 27 от Закона за социалните услуги, във връзка с чл. 26, т. 3-7 от 
Закона за социалните услуги, 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. № 107 от 19.04.2021 г. след 
проведено явно гласуване с 13 (тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 
(нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 347 

 
1. Определя следния състав на Съвет по въпросите на социалните услуги в Община 

Две могили: 
Председател: Заместник-кмет на Община Две могили; 
Секретар: Директор дирекция „Регионално развитие”; 
Членове: 1. Представител на Дирекция „Социално подпомагане” гр. Две могили; 

2. Представител на Регионална здравна инспекция - гр. Русе; 
3. Представител на Регионално управление на образованието - гр. Русе; 
4. Представител на Общински съвет – Две могили; 
5. Представител на РУ - гр. Две могили; 
6. Представител на Община Две могили - мл. експерт „Образование и 

спорт”; 
7. Представител на Община Две могили – мл. експерт „Социални дейности 

и здравеопазване”; 
8. Управител на социалната услуга „Център за обществена подкрепа“ гр. 

Две могили; 
9. Управител на социалните услуги „Дневен център за пълнолетни лица 

с увреждания“ и ЦНСТПЛУИ гр. Две могили; 
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10. Представител на Общинска организация гр. Две могили - Съюз на 
инвалидите в България; 

11. Родител на дете, потребител на ЦОП - гр. Две могили. 
 

Шеста точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 108/19.04.2021 г., относно: Отчет 

за изпълнение на Общинската програма за установяване на контрола върху кучешката 
популация на територията на Община Две могили, Област Русе. 

По нея докладва:  
1. Ивайло Димитров – член на Комисията по „Противодействие на корупцията и 

отнемане на незаконно придобитото имущество, сигурност, земеделие, 

животновъдство и гори, екология и други дейности”: 

С Решение № 162 взето на заседание на Общински съвет Две могили с Протокол № 
16 от 18.07.2008 г. е приета Общинска програма за установяване на контрол върху 
кучешката популация на територията на община Две могили, Област Русе. Програмата е 
приета на основание чл. 40, ал. 1 от Закона за защита на животните. В изпълнение на 
същата от 2012 г., Община Две могили възлага от части дейностите по програмата на 
лицензирана фирма, чрез сключване на Договор за овладяване популацията на 
безстопанствените кучета в Община Две могили, като изпълнител по договора е 
Сдружение „ГЕРМАНО-БЪЛГАРСКА ПОМОЩ ЗА ЖИВОТНИТЕ – КЛОН РУСЕ”. 
Договорите се актуализират ежегодно. Предмета на договора включва: Залавяне на 
безстопанствени кучета на територията на община Две могили; Транспортиране на 
заловените кучета до мястото на „обработка”; Кастрация, обезпаразитяване, ваксинация 
против бяс и поставяне на трайна маркировка; Връщане по места на неагресивни и здрави 
безстопанствени кучета; Евтаназия на неизлечимо болни кучета; Издаване на паспорт за 
всяко куче с отразени всички извършени манипулации; Последващ контрол съгласно чл. 
49 от ЗЗЖ, а именно: обезпаразитяване на всеки три месеца и реваксинация срещу бяс на 
върнатите по места животни и отразяване на извършените манипулации в паспортите им. 
 За изминалата 2020 година, на територията на Община Две могили са заловени и 
обработени общо 27 бр. бездомни кучета по дата и населени места, както следва: 
 През изтеклия период не са осиновени и евтанизирани бездомни кучета. 

Справка за заловените през месеца безстопанствени кучета и извършените им 
манипулации се изпраща на Общинския ветеринарен лекар към Българска агенция по 
безопасност на храните. 

Изразходените средства за изпълнение на програмата за 2020 г. са в размер на 
1215,00 лева. Предвидените средства в бюджета на общината за 2021 г. са в размер на 
3600,00 лв., за обработка на 80 бр. безстопанствени кучета. 
 На територията на Община Две могили има един обект за временно настаняване на 
безстопанствени кучета, вписан в Интегрираната информационна система на БАБХ под № 
7150-0834/20.11.2012 г. Същият не отговаря на нормативните изисквания и не 
функционира. 

В отдел „Местни данъци и такси“ на Община Две могили са подадени общо 13 бр. 
декларации за притежаване на куче по чл. 117 от Закона за местните данъци и такси от 
двама собственици. Към едната е подадена декларация за освобождаване от такса по чл. 
175, ал. 2 от ЗВМД. В предвид това, такси за притежаване на куче по чл. 175 от ЗВМД за 
2018 г. в Община Две могили са постъпили за 2 бр. кучета или общо 12,00 лева. 
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През 2020 г. в Община Две могили е постъпил един писмен сигнал от група 
граждани за увеличена популация на бълхи по ул. „Христо Ботев“ и ул. „Д-р Заменхов“ в 
гр. Две могили, вследствие на големия брой бездомни кучета, обитаващи района. По този 
повод Община Две могили възложи извършването на последващ контрол, съгласно чл. 49 
от Закона за защита на животните, а именно външно и вътрешно обезпаразитяване на 18 
броя вече върнати по места животни. След тези действия, жалби не са постъпвали от 
граждани. 

При извършвани проверки за свободно пуснати животни от страна на служители на 
общинска администрация, по-голяма част от притежателите на кучета отказват да 
признаят собствеността на животните, като доказването на това обстоятелство е 
изключително трудно и по тази причина няма съставени актове за установени 
административни нарушения и съответно издадени наказателни постановления. 

Проблемът с безстопанствените кучета на територията на общината е сериозен и 
има многостранни измерения – здравни, социално-битови, икономически и екологични. 

Популацията на безстопанствените кучета се състои предимно от изоставени и 
родени на улицата и домашни кучета, които водят до рискове за населението, като се 
създава опасност от пренасяне на заразни и паразитни болести, нападения, ухапвания и 
предизвикване на пътнотранспортни произшествия и замърсяване на околната среда. 
Безстопанствените кучета създават дискомфорт, провокиран от шума и предизвикват 
страх сред гражданите.  

Причините за наличието на безстопанствени кучета са от различен характер. 
Едни от тях, свързани с поведението на собствениците на домашни кучета и 

включват безотговорно придобиване и отглеждане. 
Други свързани с обществеността, са липсата на популяризация на проблема с 

безстопанствените кучета и рисковете, които крие той, недостатъчната информираност на 
населението относно задълженията им при отглеждането на домашни кучета и ползите от 
тяхната кастрация. 

По този повод през месец март 2020 г. в сградата на общинска администрация се 
проведе среща между представители на ръководството на Община Две могили, 
представители на Сдружение „ГЕРМАНО-БЪЛГАРСКА ПОМОЩ ЗА ЖИВОТНИТЕ – 
КЛОН РУСЕ” и частно-практикуващите ветеринарни лекари, обслужващи общината. 
Целта на срещата беше набелязване на мерки и координиране на действията между 
община, сдружение и частно практикуващи ветеринарни лекари за справяне с проблемите, 
предизвикани от големия брой бездомните кучета на територията на община Две могили. 
Взетото решение за пристъпване към реални действия, чрез стартиране на съвместна 
информационна кампания за регистрация на всички домашни кучета от страна на частно-
практикуващи ветеринарни лекари и декларирането им в отдел МДТ, реално не се 
изпълни поради въведените ограничителни мерки от извънредната епидемична 
обстановка.  

Комисията по „Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно 
придобитото имущество, сигурност, земеделие, животновъдство и гори, екология и други 
дейности” разгледа на свое заседание докладната записка и излезе със становище 
предложеният ни проект на решение в нея да бъде приет. 

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



 17

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
108/19.04.2021 г. е явно, моля гласувайте. 

 

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 организация и дейността на 
общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация и Докладна записка с вх. № 108 от 19.04.2021 г. след проведено явно 
гласуване с 11 (единадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 2 (два) гласа 
„Въздържал се”, прие 

 
РЕШЕНИЕ 

№ 348 
 
1. Приема „Отчет за изпълнение на Общинската програма за установяване на 

контрола върху кучешката популация на територията на Община Две могили, Област Русе 
за 2020 г.” 

Приложение: „Отчет за изпълнение на Общинската програма за установяване на 
контрола върху кучешката популация на територията на Община Две могили, Област Русе 
за 2020 г.” 

 
Седма точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 109/19.04.2021 г., относно: 

Приемане на Годишен план за дейностите по подкрепа на личностното развитие на децата 
и учениците в Община Две могили за 2021 г. 

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

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

политика”: 

С Решение № 235, взето на заседание на Общински съвет – Две могили с Протокол 
№ 13/30.10.2020 г. е приета Общинската стратегия за подкрепа на личностното развитие 
на децата и учениците на територията на Община Две могили за периода 2021-2022 г. В 
изпълнение на Общинската стратегия и съгласно чл. 197, ал. 3 от Закона за 
предучилищното и училищното образование е изготвен Годишен план на дейностите за 
подкрепа на личностно развитие на децата и учениците на територията на Община Две 
могили 2021 година, който е съгласуван с РУО – Русе.  

В него са описани шест основни оперативни цели, по които ще се работи, а именно:  
Оперативна цел 1: Осигуряване на процес и среда на учене, които премахват 

пречките пред ученето и създават възможности за развитие и участие на децата и 
учениците във всички аспекти на живота на общността. 

Оперативна цел 2: Осигуряване на качество на човешките ресурси за ефективно 
посрещане на разнообразието от потребности на всички деца и ученици. 

Оперативна цел 3: Организационно развитие на институциите в системата на 
предучилищното и училищно образование за ефективно интегриране на целите, 
принципите, подходите и процедурите залегнали в Закона за предучилищното и 
училищното образование и Наредбата за приобщаващо образование. 
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 Оперативна цел 4: Подобряване на материалните условия и достъпност на средата 
за обучение на деца и ученици със специални образователни потребности в институциите 
в системата на предучилищното и училищно образование. 
 Оперативна цел 5: Подобряване на взаимодействието между участниците в 
образователния процес (деца и ученици, педагогически специалисти и родители) и между 
институциите за осигуряване на най-добрия интерес на детето и ученика. 
 Оперативна цел 6: Сътрудничество с гражданското общество и подобряване на 
обществената информираност и чувствителност относно целите и принципите на 
приобщаващото образование. 

Комисията по „Образование, култура, вероизповедания, символика, младежта, 
спорта и туризма, здравеопазване и социална политика” разгледа на свое заседание 
настоящата докладна записка и излезе със становище предложеният ни проект на решение 
в нея да бъде приет. 

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

109/19.04.2021 г. е явно, моля гласувайте. 
 

По седма точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, 
т. 12, във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 197, ал. 3 от ЗПУО и чл. 3, ал. 2, т. 10 от Правилник № 1 за 
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с вх. № 109 
от 19.04.2021 г. след проведено явно гласуване с 13 (тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) 
гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 349 

1. Приема „Годишен план за дейностите по подкрепа на личностното развитие на 
децата и учениците в Община Две могили за 2021 г.“ 

2. Упълномощава Кмета на общината да предприеме необходимите действия за 
изпълнение на решението. 

Приложение: „Годишен план за дейностите по подкрепа на личностното 

развитие на децата и учениците в Община Две могили за 2021 г.“ 
 
Осма точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 111/19.04.2021 г., относно: 

Приемане на отчет за 2020 г. по изпълнение на Програмата за развитие на туризма в 
Община Две могили за 2019-2020 година. 

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

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

политика”: 

В трудната година на пандемия, ограничителни мерки, затворени туристически и 
културни обекти, отменени фестивали и събори, можем да отчетем сравнително добри 
резултати от дейността в общината. Основен източник на приходи отново е Пещера 
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«Орлова чука» - приходи от вход, нощувки и заведение за хранене. През 2020 година 
поради въведените в страната ни противоепидемични мерки, туристическият обект бе 
отворен за посетители през м. юни. Периодично се работи по облагородяване на 
територията около пещерата, почистване, окосяване. Със съдействието на ЗКПУ „Ф. 
Тотю” Две могили и на ловната дружинка е почистен пътя от пещерата до с. Пепелина. 
Вътре в пещерата текущо се подменят осветителни тела, следи се за хигиената в обекта. В 
района на пещерата се провеждат национални срещи на представители на Българската 
федерация по алпинизъм, на клубове по пещерно дело, на любители на пещерния туризъм. 
Организират се състезания по скално катерене, по ориентиране, част от които със 
състезателен характер. Пещерата се посещава от наши и чужди туристи, предимно 
румънски. 

През м. септември през територията на града и общината преминаха участниците в 
ежегодния вело-маршрут «Дунав Ултра», както и ултра маратонецът Владимир Ставрев. 
Събието се проведе за 8-ма поредна година, а Община Две могили е партньор от 5 години. 

През 2020 година бяха отменени четирите фолклорни събора и фестивали – Събор 
на хърцоите с. Кацелово, Фолклорен фестивал «Жива вода» с. Каран Върбовка, Фестивал 
на етносите с. Батишница, Празник на плодородието с. Чилнов, както и Празникът на град 
Две могили и Седмица на общината през м. май, както и честванията от обявяването на 
Две могили за град през м. август.  

Туристическите обекти в Община две могили са Широковското кале; Селищната 
могила до село Бъзовец и Екопътеката на монасите-исихасти в село Пепелина. 
 На територията на общината са категоризирани по изискванията на Закона за 
туризма 3 къщи за гости: в с. Острица, с. Батишница и гр. Две могили; стаи за гости в Две 
могили и Каран Върбовка, хижа в с. Пепелина. Легловата база не е достатъчна, трябва да 
се търсят начини за увеличаване на местата за настаняване, за да се привличат повече 
туристи. 

Приходите от туризма за 2020 година при план 31 720 лева са отчетени 41 466.60 
лева, а при планирани разходи за 2020 година в размер на 2 650 лева, са отчетени разходи 
в размер на 1 592.80 лева. 

Комисията по „Образование, култура, вероизповедания, символика, младежта, 
спорта и туризма, здравеопазване и социална политика” разгледа на свое заседание 
докладната записка и излезе със становище тя да бъде приета във вида, в който ни е 
предоставена. 

В разискванията по осма точка участие взеха: 
1. Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник: 
Аз ще се хвана за последното изречение от отчета – на територията на общината са 

категоризирани по изискванията на Закона за туризма 3 къщи за гости: в с. Острица, с. 
Батишница и гр. Две могили; стаи за гости в Две могили и Каран Върбовка, хижа в с. 
Пепелина. Легловата база не е достатъчна, трябва да се търсят начини за увеличаване на 
местата за настаняване, за да се привличат повече туристи. Щом легловата база не се 
увеличава, това означава, че туризмът в Община Две могили не е достатъчно добре 
развит. 

2. Драгомир Дамянов – Общински съветник: 
Ние разгледахме тази докладна записка на заседание на комисията и излязохме с 

предложението, че във връзка с разширяване на туристическата дейност, най-големият ни 
туристически обект Пещера „Орлова Чука“ трябва да се обвърже с други туристически 
фирми, като Дунав турс. Да се направи едно предложение до тази фирма, туристическия 
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поток, който идва минава през Ивановските скални църкви, да се направи един такъв общ 
маршрут, в който да се включи и къщата – музей на Филип Тотю и аязмото, за да може 
голяма част от посетителите, които идват на територията на област Русе, да не пристигат с 
корабите в Русе и директно от там да отиват във Велико Търново, а да минат през тези 
забележителности в Община Две могили и в Пещера „Орлова Чука“ допълнително да се 
сложи една табела – в билета за посещение на пещерата да се включва и безплатно 
посещение и на къщата – музей Филип Тотю. Това нещо трябва да бъде явно и видно, за 
да може посетителите по една или друга причина да се запознаят и с този туристически 
обект. Необходимо е да се направи една по-сериозна реставрация на самата къща, за да 
може тя да бъде привлекателна за чуждите гости, защото виждаме, че приходите от тази 
дейност са твърде малко и предвид тази пандемична обстановка през последната година 
приходите са намалели два пъти в сравнение с предходните години. Трябва да се 
преприемат по-сериозни действия, за да може голяма част от туристите, които идват, да 
им създадем допълнителен обект за развлечения. Това е, окето го объждахме и мисля, че 
една табела първоначално, с указания, че може да се посети и къщата-музей, е необходимо 
да се постави . Вече от ръководството на общината  трябва да се свърже с тези 
туристически фирми, за които говорих, в които западните туристи идват с корабите 
„Русчук“ и „Русе“ и директно с автобусите пътуват за старопрестолната столица, а не 
посещават нашите обекти и ни подминават, а има какво да видят.  

3. Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник: 
Аз затова бях и толкова лаконична, защото тези въпроси и предложения, които 

направи г-н Дамянов сме ги обсъждали и миналата година, и при отчета на ОП ОХ, така 
че предложения правим, обаче действия в тази посока не се виждат и не се усещат. Защото 
ако имаме един  развит туризъм и  населението ще има по-голяма заетост, ще има и къщи 
за гости, ще има интерес към предоставяне на леглова база и т.н. Така че малко по-вече 
усилия от страна на ръководството на Община Две могили за популяризирането на 
нашите природни дадености и всички други атракции, които са на територията на община 
Две могили, да привлекат туристи. 

4. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 
Говорил съм много по тази тема и не искам да се повтарям, само едно нещо искам 

да кажа, защото пак е насочено към Общината и към Общинското ръководство – и г-жа 
Нечева и г-н Драганов, предложенията, които прави – няма как да развиваме туризъм, без 
да има инфраструктура, да каним Дунав турс по пътищата, които са в момента. Виждате 
за шеста година колко много неща се свършиха и за района около пещерата и някой ако не 
иска да го види, това си е негов проблем. Бяха направени ремонти и на барчето и на 
хижата, подмяна на осветление на самата пещера, направи се геоложко проучване, което 
никога до момента не беше правено на самите подходи към пещерата и на  самата пещера, 
което също е свързано с финансови средства, направи се проект и за разширяване на пътя, 
в момента търсим възможности за финансирането на този проект. Туризмът като цяло 
общинската пътна мрежа знаете каква беше и към Баниска и към Помен, а пътят, който в 
момента се прави в посока село Кацелово, който обхваща също тези туристически обекти 
… Как да тръгнат автобуси от Дунав турс по разбития тесен път за аязмото – няма как да 
стане. Всичко това изисква пари и време. И когато това е насочено към мен, като Кмет и 
към Общинска администрация, че едва ли не, не сме активни и не работим, аз искам да ви 
кажа, че се работи и то се вижда вече доста добре на терен колко неща се строят и се 
правят. Но за къщи за гости, за ресторанти, за туристически атракции, тук вече ролята е на 
частната инициатива и на хората, които искат да си развиват бизнеса. От страна на 
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Общината, ние сме длъжни да кандидатстваме по различните оперативни програми, да 
подобрим инфраструктурата, да създадем условия за развитие на туризма. От там натък е 
инициативата на населението, което живее тук, няма как Общината да развиваме туризъм, 
да извършваме административни услуги, да кандидатстваме по различни проекти, да се 
занимаваме със социални дейности и с всички сфери на общест живот. И ако това не е 
разбрано от някой до момента, аз съжалявам, че това трабва да се каже точно сега. 

5. Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник: 
Аз точно това имах предвид, г-н Борисов. Аз така и започнах – ако има развит 

туризъм, частната инициатива сама ще предостави и легла и т.н. Никой не отрича, това че 
се работи. Виждаме, че се работи, но има неща, които трябва да станат с малко повече 
усилия. 

6. Ивайло Димитров – Общински съветник: 
Г-жо Нечева, Община Иваново е пример за частната инициатива. Нямат кой знае 

каква по-голяма посещаемост от нашата пещера, а имат по 7-8 къщи за гости в селата 
Кошов, Табачка, Божичен и др. Така, че частната инициатива е на първо място, а каквото 
се иска от Общината се прави. 

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

111/19.04.2021 г. е явно, моля гласувайте. 
 

След приключване на разискванията по осма точка от дневния ред, 
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от 
Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, чл. 12, т. 1 от Закона 
за туризма и Докладна записка с вх. № 111 от 19.04.2021 г. след проведено явно 
гласуване с 12 (дванадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 1 (един) глас 
„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 350 

 
1. Приема Oтчет за 2020 г. по изпълнение на Програмата за развитие на туризма в 

община Две могили за 2019-2020 година. 
Приложение: Oтчет за 2020 г. по изпълнение на Програмата за развитие на 

туризма в община Две могили за 2019-2020 година. 
 
Девета точка от дневния ред: 

 Докладна записка от Ангелина Начева с вх. № 112/19.04.2021 г., относно: 
Информация за регултатите от дейността на Кмета на Кметство село Баниска през 
последната година и проблемите, които стоят пред него. 

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

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

В кметство Баниска работят 5 служители. 
Бюджет 2020  
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План          107 701 лева 
Изпълнение         94 653 лева 
Не разплатени разходи        0 лева 
Събрани приходи  на касата от местни данъци и 
такси и административни услуги      37 278 лева 
Извършени административни услуги 
- издадени удостоверения ( ГРАО)      216 
- нотариални заверки        182 
- входяща/изходяща кореспонденция      90 
- призовки          114 
- родени                 7 
- граждански брак                7 
- починали               19 
Липсата на постоянно присъствие на полицай води до извършени престъпления 

(кражби от частни имоти). Съществуващите камери за видеонаблюдение са изгорели, 
споделя с нас кмета на селото. 

Като друг проблем тя посочва, остаряла водопроводна мрежа, която води до  чести 
аварии,. Когато аварията е на тротоар – не се възстановява с нови плочки и остава така. От  
110 бр. контейнери, на територията на селото има 80 бр. контейнери които са твърде 
малко за задоволяване потребностите на населението. Необходимо е поставяне на нови 
осветителни лампи на неосветени  крайни места в селото. 

Проблеми има и трябва постепенно да бъдат решавани. 
Комисията по „Териториално устройство и строителство, общинска собственост, 

местно самоуправление и нормативна уредба” разгледа на свое заседание информацията и 
излезе със становище тя да бъде приета. 

Разисквания по девета точка нямаше. 
  

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

112/19.04.2021 г. е явно, моля гласувайте. 
 

По девета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, 
т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, във връзка с Решение № 273 по Протокол № 15/29.12.2020 г. и 
Докладна записка с вх. № 112 от 19.04.2021 г. след проведено явно гласуване с 12 
(дванадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 1 (един) глас „Въздържал се”, 
прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 351 

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

Кметство село Баниска през последната година и проблемите, които стоят пред него. 
Приложение: Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село 

Баниска през последната година и проблемите, които стоят пред него. 



 23

 
Десета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 114/21.04.2021 г., относно: 

Изменение и допълнение на Решение № 278, взето на заседание на Общински съвет –Две 
мотили с Протокол 15/29.12.2020 г. 

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

С наше Решение № 278/29.12.2020 г. дадохме разрешение възстановените на 
общината отчисления по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците за 2020 г. 
да се разходват за издръжка на Регионално депо – град Бяла за 2020 и 2021 година. В 
изпълнение на същото бяха преведени на Община Бяла 31991 лв. за 2020 г. След направен 
анализ се установи, че планираните в план-сметката на общината за 2021 г. средства за 
издръжка на депото са достатъчни и част от средства в размер могат да бъдат пренасочени 
за други цели. Предложението е част от останалите средства от отчисления по ЗУО да 
бъдат използвани за закупуване на сметосъбиращ камион – втора употреба.  

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 десета точка участие взеха: 
1. Драгомир Дамянов – Общински съветник: 
Тук става въпрос за вземане на решение за прехвърляне на тези средства за 

закупуване на сметосъбирачен камион. 
Нашата група е против това решение и аз ще изложа следните мотиви, защото 

следващата докладна записка е във връзка с промени на бюджета. 
Ние знаем, че в решението, което беше прието през 2020 година беше записано – 

„Закупуване на сметосъбирачен камион на лизинг.“ В момента имаме един автомобил, 
закупен през 2009 година, който е на 12 години и в следващата докладна записка, която е 
за промени в бюджета, никъде не се казва този автомобил с какъв сертификат ще бъде – 
евро 5, евро 6 и т.н.; на колко години ще бъде автомобила; на колко километра ще бъде и 
много други неща, които не са описани. 

Ще ви дам два примера – много пъти в своите изявления, Кметът на Общината е 
казвал, че този автомобил на година за обслужване струва около 40-50 хил. лева. Ако 
вземем един автомобил на 8 – 10  години, каквото е направено проучването, това означава, 
че разходите също ще бъдат една значителна сума. Затова аз ще кажа, че не сме толкова 
богати, за да купуваме толкова ефтино. Когато купуваш едно МПС втора употреба, то 
след себе си носи допълнително разходи, а когато го купуваш на лизинг за 4-5 години, 
имаш безплатно обслужване и това компенсира новия автомобил. Не можем да купуваме 
техника, която в момента е морално остаряла. Когато купихме този автомобил 2009 
година, ние го купихме по проект и трябваше да се съобразяваме с някои изисквания по 
ОП на МОСВ,  а тук го купуваме със собствени средства. Затова ние сме против тази 
докладна записка и искаме да си остане старото положение – закупуване на нов автомобил 
на лизинг за 5 години, където вноските ще бъдат на разсрочено плащане и ще имаме 
безплатно обслужване. Съществуващият автомобил ще бъде резерва – единият автомобил 
ще бъде на 12 години, другият на 9 години, няма смисъл от това. Мисля, че това решение 
е необосновано, с всички допълнителни мерки, които са в следващата докладна, за 
закупуване на дугите машини, храсторези, с всичко сме съгласни, но просто условие 
мисля, че няма смисъл. Всеки би се радвал на един нов автомобил, защото разходите по 
него ще бъдат значително по-малко, имайки предвид, че той ще се движи и в 
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международния път – вече депото не е в Две могили, а е в Бяла. Когато имаш 
евросертификат 6, данъкът върху този автомобил е много по-малък, от колкото 
евросертификат 2, 3 или 4, който съществува. Това са ми мотивите, които  би следвало да 
ги имате в предвид и за това ще гласуваме против тази докладна и тези промени в 
бюджета в следващата докладна искаме да си останат както сме го взели решението през  
2020 година. 

2. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 
Да, така е, както казах и на заседание на комисията – аз също съм любител на 

новите автомобили. Искам само да ви кажа, че 40-50 хил. лева не са давани на година за 
поддръжката на нашия стария камион, а общо сумата за 5-6 години сме дали  около 55 
хил. лева. Камионът е купен 2009 година, но той не е купен чисто нов, а втора употреба. 
Сумата, за която е купен е доста висока. Причината да минам на този вариант е, както 
знаете кандидатствахме през ПУДООС за чисто нов камион, за контейнери и т.н., но 
покрай тази пандемия променят бюджетите и ПУДООС не отпускат тези безлихвени 
заеми. Лизинговият вариант дойде, тъй като се правят пазарни проучвания, само от една 
фирма, която е през банка лизинга  и сумата, която ни беше представена надвишава 
400 000 лева за един чисто нов камион. Това за Община като нас е една много сериозна 
сума и заради това минахме на вариант до 10 години, но до 10 години от закупуването му 
за нов камион. Което, казвате като евростандарти – евро 5, 6, като изисквания за 
километри и др. неща, които ще послужат като гаранция, всичко това ще бъде залегнато 
при обяваването на обществената поръчка. Така или иначе ще гледаме да вземем нещо 
качествено, нещо което да ни върши работа през следващите няколко години. МАН-а, 
който сега го ползваме, макар че аварира доста често,  ще остане като резервен вариант, 
тъй като общината ни с 12-те населени места, два камиона удовлетворяват, но когато се 
наложи – дали за прегледи, дали за обслужване, с един камион много трудно става 
почистването на цялата община.  Затова минахме и на този вариант да не затормозяваме 
Общината с общински дълг да теглим през лизинг,  а средствата, които ще бъдат отделени 
за закупуването на този камион ще бъдат до 100 000 лева с ДДС.  Това е сума, която няма 
да натовари и населението. Експертите, които са в общината по иния на автомобилиня 
транспорт, те също ще огледат  техниката  която се предага, така че няма така на 
сляпо да купим камион, който няма да върши работа. Това е причината, за  да минем на 
вариант с тази докладна записка. Защото 400 000 лева за един период от 5-6 години 
означава, че доста сериозни суми ще трябва да се отделят за заплащането на камиона.  

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

114/21.04.2021 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 
 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 29.04.2021 година  

 

Относно: Изменение и допълнение на Решение № 278, взето на заседание на 

Общински съвет –Две мотили с Протокол 15/29.12.2020 г. 

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

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 
СЕ” 
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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: 9 3 1 

 

След приключване на разискванията по десета точка от дневния ред, 
Общинският съвет на основание §58 от Преходни и заключителни разпоредби на 
Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, 
обн. ДВ бр. 105 от 11.12.2020 г. чл. 52, ал. 1, чл. 21, ал. 1, т. 6 и 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 Общински съвет, неговите комисии 
и взаимодействието му с общинската администрация, чл. 124 от Закона за 
публичните финанси, във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на 
Република България за 2020 г. и чл. 39, ал. 1 от 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. № 114 от 
21.04.2021 г. след проведено поименно гласуване с 9 (девет) гласа „За”, 3 (три) гласа 
„Против” и 1 (един) глас „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 352 

 
1. Изменя и допълва т. 1 от Решение № 278/29.12.2020 г., взето на заседание на 

Общински съвет Две могили по Протокол 15, както следва: след думите „и 2021 година“ 
се добавя „ и за закупуване на сметосъбирачен камион втора употреба“. 
 

Единадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 115/21.04.2021 г., относно: 

Промени по бюджета на Община Две могили към 30.04.2021 г. и актуализация на плана за 
капиталовите разходи за 2021 година. 

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

В инвестиционната програма на общината за 2021 г. е необходимо да се направят 
някои изменения във връзка добавяне или отпадане на обекти, както следва: 
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Добавя се нов обект „Реконструкция, модернизация и обновяване на Народно 
читалище "Светлина - 1927" село Чилнов, община Две могили, обл. Русе” на стойност 
8410 лв. за подготовка на проектната документация за кандидатстване пред 
Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет. 
Необходимите средства за предпроектните проучвания се осигуряват от Резерва, планиран 
в първоначалния бюджет за 2021 г. 

Увеличава се стойността на „Закупуване на компютри – 5 бр.” /Функция „Общи 
държавни служби”/ със 140 лв. от собствени приходи от дейността на § 1015 на общинска 
администрация.  

Увеличава се стойността на „Закупуване на компютри – 4 бр.” /Функция „Отбрана 
и сигурност”/ със 183 лв. от преходен остатък, планиран по пар.10-15 на дейност 
„Др.дейности по вътрешната сигурност”. 

Увеличава се стойността на „Закупуване на храсторез за с. Батишница” със 130 лв. 
за сметка на намаление пар. 10-15 Материали в дейност „Чистота” на кметство 
Батишница;. 

Добавя се „Закупуване на сметосъбиращ камион” за дейност „Чистота” с прогнозна 
стойност 91 500 лв. Първоначално беше планирано закупуването на нов камион с 
първоначална вноска 60 000 лв. и лизинг за 5 години. Средствата бяха заделени в Резерва 
до стартиране на обществената поръчка и одобрение на кредита. След проведени 
проучвания на пазара се установи, че би могло да се закупи автомобил втора употреба в 
добро състояние и да не се утежнява бюджета на общината за следващите 5 години. 
Разликата от 31 500 лв. ще бъде за сметка на възстановените средства от РИОСВ по чл. 60 
и чл. 64, във връзка с КОВИД кризата и планирани по пар. 61-02 „Предоставени 
трансфери” към Община Бяла за издръжка на Регионалното депо. С това не се променя 
одобрената план-сметка на дейност „Чистота”. 

Лично мое мнение е, че когато се правят едни по-сериозни инвестиции, това говори 
за поемане на общински дълг и нека това да се прави в началото на мандата, а не в средата 
или в края. 

Намалява се „Закупуване на клонорези – 2 бр.” със 140 лв. поради приключило 
разплащане и реализирана икономия. Освободените средства се добавят към 
горепосочените компютри. Това напълно отпада, можете да си го задраскате. 

Отпада „Закупуване на специализиран камион” на стойност 198 002 лв., планиран 
от преходния остатък от зимно поддържане от предходните години. Вместо него ще се 
закупят 2 мултифункционални машини, а именно „Закупуване на Мултифункционален 
автомобил с допълнително оборудване нов храсторез и зимно почистващо оборудване” с 
прогнозна стойност 112 500 лв. и „Закупуване на Мултифункционална машина, 
предназначена за зимно поддържане и снегопочистване на площи, предвидени за 
пешеходци и дезинфекция, метене на зелени отпадъци и събиране на листа” с прогнозна 
стойност 35 700 лв. Остатъкът от 49 802 лв. се прехвърля по пар. 10-20 за зимно 
поддържане за следващия зимен сезон.  

Това, с което допълнително ви запознах с промяната на тези 140 лева се прави, 
защото Министерството на финансите в момента не ги одобряват и затова няма да бъдат 
от капиталовите разходи, а от собствени приходи и в самите приложения има някои 
промени. 

С тези промени комисията приема предложения ни проект на решение. 
В разискванията по единадесета точка участие взеха: 
1. Бисер Йончев – Общински съветник: 
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Искам да се изкажа, заради коментара на г-н Чолаков. Значи да разбирам, че сумите 
за камиона са определени още преди вземане на решението. Относно този дълг, който 
общината ще поеме при закупуването на нов камион на лизинг – ами този дълг ако е 
400 000 лева за 5 години е около 80 000 лева на година и аз смятам, че с това общината ще 
може да се справи. Преди няколко заседания ние гласувахме 600 000 лева заем, който ни 
беше отказан. Аз ще гласувам „Против“ и двете докладни записки, защото смятам, че 
няма нужда от промени. Преди няколко заседания на общинския съвет в бюджета 
гласувахме закупуването на нов камион. Сега какво стана, защо така рязко се промениха 
намеренията и позициите … това буди безпокойство, според мен. 

2. Драгомир Дамянов – Общински съветник: 
В докладната записка пише, че този камион ще бъде предоставен на ОП „Чистота“. 

Преди няколко заседания ние гласувахме структурата на това предприятие и моят въпрос 
е има ли вече назначен управител, обявен ли е конкурс, има ли хора, на които да бъде 
отделена тази дейност, за да може да се предостави този инвентар. 

Да, средствата, които остават от зимного снегопочистване трябва да се усвояват, 
защото е необходимо да се закупи тази техника, но тук става въпрос само за нова техника, 
без втори камион втора употреба. Това предприятие, на което ние ще предоставим тази 
техника кога ще започне да функционира и кога ще бъде отделен този инвентар? 

3. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 
Конкурсът се състоя, разгледаха се концепциите и от 01 юни предприятието с моя 

заповед трябва да започне да функционира с щата, който се прехвърли от общинска 
администрация и няма да има увеличаване на щата. 

4. Драгомир Дамянов – Общински съветник: 
В крайна сметка има ли избран управител, тайна ли е това нещо …? 
 
Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, прекратявам разискванията, не са по темата, ако желаете, това са въпроси 

за т. Разни. Гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 115/21.04.2021 
г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 29.04.2021 година  

 

Относно: Промени по бюджета на Община Две могили към 30.04.2021 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 
СЕ” 

1. Ахмед Недрет Ахмед +   
2. Бисер Йорданов Йончев  +  
3. Галя Миткова Додева +   
4. Драгомир Дамянов Драганов   + 
5. Ивайло Димитров Иванов +   
6. Ивайло Пенев Иванов  +   

7. Мехмед Руждиев Мехмедов  +   
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8. Мехмед Селманов Чолаков +   
9. Румен Манолов Марков   + 

10. Соня Петрова Неделчева – Нечева    + 
11. Христина Димитрова Ефтимова +   
12. Юлиана Кънчева Тодорова +   

13. Юсеин Ахмедов Юсеинов +   
 Общо: 9 1 3 

 

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 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. № 115 от 21.04.2021 г. след проведено поименно 
гласуване с 9 (девет) гласа „За”, 1 (един) глас „Против” и 3 (три) гласа „Въздържал 
се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 353 

 
1. Променя бюджета на община Две могили към 30.04.2021 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. 

3. Общинският съвет упълномощава Кмета на Община Две могили да предприеме 
необходимите действия за актуализиране плана на капиталовите разходи към 30.04.2021 г.  

 
Дванадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 116/21.04.2021 г., относно: Отчет 

за изпълнението на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги за 2020 година. 
По нея докладва:  
1. Мехмед Мехмедов – секретар на Комисията по „Образование, култура, 

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

политика”: 

С Решение № 291, взето на заседание на Общински съвет – Две могили по 
Протокол № 13/15.07.2016 г. е приета Общинска стратегия за развитие на социални услуги 
2016 – 2020 г.  

Общинската стратегия следва принципите на законосъобразност и обвързаност с 
нормативната уредба на Република България – Конституция, Семеен кодекс, Кодекс на 
труда, Наказателен кодекс, Закон за закрила на детето, Закон за социално подпомагане, 
Закон за местното самоуправление и местната администрация, Закон за интеграция на 
хората с увреждания, Закон за закрила от дискриминация и др., както и съответните 
подзаконови нормативни актове. 
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Целта на Стратегията е да определи приоритетите в областта на социалните услуги 
в общността на местно ниво, съобразени със специфичните потребности на населението в 
Община Две могили. 
 Изпълнението на дейностите по Стратегията цели да създаде условия за 
изграждането на социални услуги в общността, фокусирани върху подкрепата на 
подпомаганите лица за осъществяването на ежедневните дейности и социалното им 
включване. 
 В резултат от проучване са очертани основните фактори, които формират 
рисковите групи, нуждаещи се от социални услуги, както и причините, пораждащи 
конкретната ситуация на неравнопоставеност на уязвимите групи от населението на 
основата на социалноикономически и други неблагополучия. 

Комисията по „Образование, култура, вероизповедания, символика, младежта, 
спорта и туризма, здравеопазване и социална политика” разгледа на свое заседание 
докладната записка и излезе със становище предложеният ни проект на решение в нея да 
бъде приет. 

Разисквания по дванадесета точка нямаше. 
 

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

116/21.04.2021 г. е явно, моля гласувайте. 
 

По дванадесета точка от дневния ред, Общинският съвет, на основание чл. 21, 
ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилника № 1 за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация и Докладна записка с вх. № 116 от 21.04.2021 г. след 
проведено явно гласуване с 13 (тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 
(нула) гласа „Въздържал се”, прие 

 
РЕШЕНИЕ 

№ 354 
 
 1. Приема Отчет за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните 
услуги в Община Две могили за 2020 г. 

Приложение: Отчет за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на 
социалните услуги в Община Две могили за 2020 г. 

 
 Тринадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 118/22.04.2021 г., относно: Отчет 
за изпълнение на Общинска Програма за закрила на детето 2020 г. 

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

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

Приехме общинската програма за закрила на детето за 2021 г., отчета който следва 
е в отговор на приетата от миналата година програма. Настоящият отчет е изготвен 
съвместно с всички институции, имащи отношение към Общинската Програма за закрила 
на детето за 2020 г. 
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В предложения отчет са включени основните приоритети, които споменах в 
докладната за приемане на общинската програма. 

Комисията по „Образование, култура, вероизповедания, символика, младежта, 
спорта и туризма, здравеопазване и социална политика” разгледа на свое заседание Отчета 
за изпълнение на Общинска Програма за закрила на детето 2020 г. и излезе със становище 
той да бъде приет. 

 
Разисквания по тринадесета точка нямаше. 

 
 Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
118/22.04.2021 г. е явно, моля гласувайте. 

 

По тринадесета точка от дневния ред, Общинският съвет, на основание чл. 21, 
ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и 
дейността на Общинският съвет, неговите Комисии и взаимодействието му с 
общинска администрация и Докладна записка с вх. № 118 от 22.04.2021 г. след 
проведено явно гласуване с 13 (тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 
(нула) гласа „Въздържал се”, прие 

 
РЕШЕНИЕ 

№ 355 
 

1. Приема Отчет за изпълнение на Общинска Програма за закрила на детето в 
Община Две могили за 2020 година. 

Приложение: Отчет за изпълнение на Общинската Програма за закрила на детето в 
Община Две могили за 2020 година. 

 
 Четиринадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 119/22.04.2021 г., относно: 
Информация за дейността на финансовия контрольор през 2020 г. 

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

Предварителният контрол за законосъобразност се осъществява на основание чл. 
13, ал. 3, т. 5 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор от 
назначения в Община Две могили финансов контрольор.  

Необходимостта от осъществяването на предварителен контрол в Община Две 
могили и в 16 второстепенни разпоредители с бюджет към нея е регламентирана в чл. 2 и 
чл. 3 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, където е 
разпоредено на ръководителите на организации, разпореждащи се със средства от 
държавния бюджет да „отговарят за осъществяване на финансово управление и контрол 
във всички ръководени от тях структури, програми, дейности и процеси при спазване на 
принципите за законосъобразност, добро финансово управление и прозрачност”. 

За периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. в регистрите на финансовия контрольор 
в община Две могили и във второстепенните разпоредители са регистрирани както следва: 
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Община/ВРБ 
Брой регистрирани 

заявки за поемане на 
задължение 

Брой регистрирани 
контролни листи за 

предварителен контрол 

Община Две могили 756 1901 

Кметство Батишница 27 128 

Кметство Баниска 64 186 

Кметство Помен 28 109 

Кметство Бъзовец 42 160 

Кметство Чилнов 39 129 

Кметство Кацелово 41 146 

СУ "Св. Св. Кирил и Методий" 
гр. Две могили 

182 293 

ОУ "Христо Ботев" с. Баниска 74 170 

ЦПЛРИСКИОНИС "Д-р  
Пангелов" гр. Две могили 

54 121 

ДГ "Св. Св. Кирил и Методий" 
гр. Две могили 

126 268 

ДГ "Първи юни" с. Баниска 105 230 

ОП "Обществено хранене" гр. 
Две могили 

249 372 

ЦНСТПЛУИ гр. Две могили 105 217 

ДЦПЛУ гр. Две могили 47 123 

ЦОП гр. Две могили 126 257 

Професионална гимназия по 
селско стопанство „К. А. 
Тимирязев” гр. Две могили 

78 299 

Общо: 2143 5109 

 

Предложението, което направи комисията при разглеждането на тази докладна 
записка е, че резходите, които се правят в момента се одобряват със заявка до 50 лева, а 
нашето предложение е тази граница да се вдигне на 100 лева, за да може да има по-малка 
бумащина, защото сумата от 50 лева е прекалено нищожна. 

През предходната година са разкрити 33 броя досиета на договори, за които 
ежедневно е събирана информация за попълването им и са закрити 21 броя досиета. 

Съгласно утвърдената от кмета на Община Две могили Система за предварителен 
контрол при поемане на финансово задължение и извършване на разход са съставени 
досиета на договори, чиито разходи надвишават 18 000 лв. с ДДС. В досието се включват 
всички постъпили по хронологичен ред документи /договори, фактури, платежни 
нареждания, заявки за поемане на задължения и контролни листи/, които се въвеждат в 
електронен контролен лист за проследяване на задължението/разхода. За всички 
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извършени разходи за поети задължения от Община Две могили по проведени обществени 
поръчки, при които плащанията се извършват и от второстепенните разпоредители с 
бюджет към нея се правят копия и от техните разплащателни и други документи, които се 
представят за общото досие. След осъществяване на последното плащане свързано с 
поемането на задължението/разхода, досието се закрива, като всички документи, 
съдържащи се в досието се номерират, съгласно Работната инструкция „Съставяне на 
досие на задължение/разход” и записват на контролния лист „настоящото досие съдържа 
....бр. листи и словом” и се подписва.  

  Във връзка с изискванията на чл. 8, ал. 1 и чл. 20, ал. 1 от Закона за финансовото 
управление и контрол в публичния сектор е създадена организация за изготвяне на 
въпросник и годишен доклад за състоянието на системите за финансово управление и 
контрол в организациите от публичния сектор до 31.03 на годината, следваща отчетната. 
Съгласно създадената организация през 2020 г. за годишно докладване за състоянието на 
СФУК с писмо са предоставени указания и приложения – въпросник и форма на доклад на 
всички ВРБ. При извършения анализ на получените в общината въпросници и доклади от 
ВРБ към Община Две могили до 28.02.2021 г. е установено, че състоянието на СФУК е 
оценено от ръководителите като „Добро” във всичките 16 бр. ВРБ. След събраната 
необходима информация е изготвен обобщен въпросник и доклад на Община Две могили, 
който е подписан от кмета на общината и представен в Министерството на финансите, 
който е одобрен без забележки. 

 Становището на първа комисия е информацията да бъде приета в представения и 
вид. 

 
Разисквания по четиринадесета точка нямаше. 

 
 Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
119/22.04.2021 г. е явно, моля гласувайте. 
 

По четиринадесета точка от дневния ред, Общинският съвет, на основание чл. 
21, ал. 1, т. 23 и 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. № 119 от 22.04.2021 г. след проведено явно 
гласуване с 13 (тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 
„Въздържал се”, прие 

 
РЕШЕНИЕ 

№ 356 
 

1. Приема информацията за дейността на финансовия контрольор през 2020 г. 
 
 Петнадесета точка от дневния ред: 
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Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 100/15.04.2021 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Емне Мехмедова Мехмедалиева за 
раждане на първо дете – Симай Хасанова Фикретова. 

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

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

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

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

 
Разисквания по петнадесета точка нямаше. 

 
 Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
100/15.04.2021 г. е явно, моля гласувайте. 

 

По петнадесета точка от дневния ред, Общинският съвет, на основание чл. 21, 
ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация във връзка с чл. 3, ал. 1 във връзка с чл. 4, ал. 1, чл. 5, т. 
1.1, чл. 9, т. 1, чл. 10, т. 1 и 2 от Наредба № 10 за изплащане на еднократна помощ при 
раждане на дете, подпомагане на пострадали при пътно-транспортни произшествия, 
производствени аварии, пожари, природни бедствия и други от бюджета на община 
Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 100 от 15.04.2021 г. след 
проведено явно гласуване с 13 (тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 
(нула) гласа „Въздържал се”, прие 

 
РЕШЕНИЕ 

№ 357 
 

1. Отпуска на Емне Мехмедова Мехмедалиева, живееща в град Две могили, ул. 
„Баба Тонка” № 19, еднократна финансова помощ в размер на 200,00 (двеста) лева, за 
раждане на първо дете – Симай Хасанова Фикретова, родена на 16.03.2021 г. 

2. Средствата да бъдат изплатени по параграф 4214 “Помощи по решение на 
Общинския съвет”. 
 
 Шестнадесета точка от дневния ред: 
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Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 101/15.04.2021 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Сузана Боянова Бонева за раждане на 
първо дете – Гизем Мерсинова Юсеинова. 

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

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

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

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

 
Разисквания по шестнадесета точка нямаше. 

 
 Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
101/15.04.2021 г. е явно, моля гласувайте. 

 

По шестнадесета 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 във връзка с чл. 4, ал. 1, чл. 5, т. 
1.1, чл. 9, т. 1, чл. 10, т. 1 и 2 от Наредба № 10 за изплащане на еднократна помощ при 
раждане на дете, подпомагане на пострадали при пътно-транспортни произшествия, 
производствени аварии, пожари, природни бедствия и други от бюджета на община 
Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 101 от 15.04.2021 г. след 
проведено явно гласуване с 13 (тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 
(нула) гласа „Въздържал се”, прие 

 
РЕШЕНИЕ 

№ 358 
 

1. Отпуска на Сузана Боянова Бонева, живееща в село Баниска,община Две могили, 
ул. „Баниски лом” № 102, еднократна финансова помощ в размер на 200,00 (двеста) лева, 
за раждане на първо дете – Гизем Мерсинова Юсеинова, родена на 12.03.2021 г. 

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

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 102/15.04.2021 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Борис Димитров Маринов. 

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

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

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

Комисията по „Образование, култура, вероизповедания, символика, младежта, 
спорта и туризма, здравеопазване и социална политика” разгледа на свое заседание 
подаденото заявление за отпускане на еднократна финансова помощ. В него лицето, 
желаещо еднократна финансова помощ описва, че има нужда от финансова помощ, за да 
продължи оперативното си лечение – операция на бедрото и операция на подбедреница. 
Плаката, която трябва да му се сложи струва 1200,00 лева. За него това е непосилна сума,  
пенсионер е по болест с ТЕЛК 87%, с пенсия в размер на 155,79 лв. и допълнителна 
добавка 50,00 лева. Състоянието му е критично, преди месец и половина преболедува  
COVID-19. През март постъпва по спешност в МБАЛ „Юлия Вревская” гр. Бяла с 
диагноза „Чернодробна стеатоза”. Изписан е на 13 март и само след две седмици на 29 
март, на път за вкъщи го удря влакова композиция. Последствията са тежки с натрошен 
крак. Спешно се нуждае от финансови средства за операцията. Комисията, счита че 
заявлението следва 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 400 лева, които да бдат предени по сметката на УМБАЛ 
„Канев“ град Русе. 

 
В разискванията по седемнадесета точка участие взеха: 
1. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 
Колеги, чухте какво можем ние да отпуснем, от АСП също ще отпуснат еднократна 

помощ в размер мисля на 375 лева и разликата от 425 лева ще трябва ние да ги съберем по 
някакъв начин, затова аз ви приканвам, колеги общински съветници да набавим 
необходимите средства, за да подпомогнем пострадалото лице. Нека проявим хуманно 
отношение.   
 
 Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
102/15.04.2021 г. е явно, моля гласувайте. 

 

След приключване на разискванията по седемнадесета 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. 3, т. 3.2, чл. 9, т. 1, чл. 11, т. 1 и 2 от Наредба № 10 за изплащане на 
еднократна помощ при раждане на дете, подпомагане на пострадали при пътно-
транспортни произшествия, производствени аварии, пожари, природни бедствия и 
други от бюджета на община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 102 
от 15.04.2021 г. след проведено явно гласуване с 12 (дванадесет) гласа „За”, 1 (един) 
глас „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 

 
РЕШЕНИЕ 

№ 359 
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1. Отпуска на Борис Димитров Маринов от гр. Две могили, община Две могили,  
ул. „Юрий Гагарин” № 23 еднократна финансова помощ в размер на 400 (четиристотин) 
лева. 

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

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 106/19.04.2021 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Елнар Бейзат Арифова за раждане на 
първо дете – Бегюм Ариф Бедри. 

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

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

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

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

 
Разисквания по осемнадесета точка нямаше. 

 
 Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
106/19.04.2021 г. е явно, моля гласувайте. 

 

По осемнадесета 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 във връзка с чл. 4, ал. 1, чл. 5, т. 
1.1, чл. 9, т. 1, чл. 10, т. 1 и 2 от Наредба № 10 за изплащане на еднократна помощ при 
раждане на дете, подпомагане на пострадали при пътно-транспортни произшествия, 
производствени аварии, пожари, природни бедствия и други от бюджета на община 
Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 106 от 19.04.2021 г. след 
проведено явно гласуване с 13 (тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 
(нула) гласа „Въздържал се”, прие 

 
РЕШЕНИЕ 

№ 360 
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1. Отпуска на Елнар Бейзат Арифова, живееща в град Две могили, ул. „Никола Й. 
Вапцаров” № 2, еднократна финансова помощ в размер на 200,00 (двеста) лева, за раждане 
на първо дете – Бегюм Ариф Бедри, родена на 15.03.2021 г. 

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

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 117/21.04.2021 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Габриела Христова Иванова  за раждане на 
второ дете – Матея Меркан Етямова. 

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

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

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

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

 
Разисквания по деветнадесета точка нямаше. 

 
 Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
117/21.04.2021 г. е явно, моля гласувайте. 

 

По деветнадесета точка от дневния ред, Общинският съвет, на основание чл. 
21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация във връзка с чл. 3, ал. 1 и ал. 2 с чл. 4, ал. 1, чл. 5, т. 1.2, 
чл. 9, т. 1, чл. 10, т. 1 и 2 от Наредба № 10 за изплащане на еднократна помощ при 
раждане на дете, подпомагане на пострадали при пътно-транспортни произшествия, 
производствени аварии, пожари, природни бедствия и други от бюджета на община 
Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 117 от 21.04.2021 г. след 
проведено явно гласуване с 13 (тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 
(нула) гласа „Въздържал се”, прие 

 
РЕШЕНИЕ 

№ 361 
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1. Отпуска на Габриела Христова Иванова, живееща в село Батишница, ул. „Васил 
Левски” № 1, еднократна финансова помощ в размер на 250,00 (двеста и петдесет) лева, за 
раждане на второ дете – Матея Меркан Етямова, родена на 19.01.2021 г. 

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

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 121/26.04.2021 г., относно: 
Приемане на промени в Културен календар на Община Две могили за 2021 г. 

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

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

политика”: 

Комисията по „Образование, култура, вероизповедания, символика, младежта, 
спорта и туризма, здравеопазване и социална политика” разгледа на извънредно заседание 
настоящата докладна записка, която е за отмяна на мероприятията заложени в Културния 
календар на Общината до края на м. май, поради въведената извънредна епидемична 
обстановка, предотвратяване разпространението на COVID-19 и осигуряване 
безопасността на населението. 

На заседание на комисията при разглеждането на тази извънредна докладна 
записка, комисията с 4 гласа „Въздържал се“ и 1 глас „За“ и със становището да се даде 
допълнителна информация по тази докладна не приема предложението в докладната 
записка. 

В разискванията по деветнадесета точка участие взеха: 
1. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 
Изчаквах до последния момент, за да видим новите указания, които следват за 

пандемията с КОВИД 19, съгласували сме и със съседната община Бяла, където знаете, че 
и там традиционния панаир на града е преди нашия. Трето, като причина може би 
ограниченията на много места доведоха до много заявки от различни сергии от цяла 
България като искания в Общината. 

Тъй като все още не е преминала тази пандемия, всяка сутрин ми се предоставят 
данни от РЗИ за новите заболели на територията на Общината и през последните няколко 
дни виждам, че има завишаване на заболелите и то от селата, не толкова в самия град. Бих 
дал за пример селата Баниска, Помен и др. Затова взех решение за отмяна на тези 
празнични дни. Единственото, което можем да си позволим и то пак при спазване на 
противоепидемичните мерки е пазара, който остава да си работи и на 08 май в 11:00 ч. сме 
поканили танцовия състав „Найден Киров“, който ще участва съвместно с певци за около 
час, час и нещо в центъра на града, за да може все пак да се усети празничното 
настроение. Освен това, знаете че имаме споразумения за сътрудничество с доста чужди 
градове и при разговори с тях, стана ясно, че те също имат ограничения за напускане, така 
че това мероприятие няма как да се случи, затова е и тази докладна записка до вас. 

2. Драгомир Дамянов – Общински съветник: 
Тази докладна записка дойда в последния момент и едва днес ние се запознахме с 

нея. Нашата група ще гласува „Против“ и мотивите ни са следните: 
В град Русе има така известната „търла“ и там също има противоепидемични мерки 

– тази заповед само до община Две могили ли е или до Бяла, защото в Русе търла има. 
Лично аз заведох моите внуци до Кауфланд – има люлки, сергии и там също има 
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епидемична обстановка. Ако постоянно се затваряме и стерилизираме няма как да 
помагаме нито на туризма, нито на бизнеса. От днес със заповед на Министъра на 
здравеопазването се отварят нощните клубове и барове, разрешава се публика за 
спортните състезания и т.н., а ние се ограничаваме. Задължение на Общината е след като 
има толкова много заявки да селектира кои люлки и сергии могат да бъдат пуснати на 
пазара. Така или иначе пандемията си минава и рано или късно всеки ще мине през тази 
болест. Не смятам за нужно да се отменя панаира, още повече, че мероприятията ще са на 
открито. Това става въпрос за 15-16 май, има достатъчно време дотогава и процентът на 
заболелите, които съобщават от 20 % сега вече е между 9-10 % общо заболели. Смятам, че 
в последния момент тази докладна е абсолютно неуместна да се предпазваме и да не 
носим отговорност. Ние ще гласуваме против и настояваме за м. май, календарът, който 
не е толкова богат  – имаме един традиционен панаир и един празник за българската 
просвета и култура на 24 май, други сериозни мероприятия нямаме. 

3. Румен Марков – Общински съветник: 
Аз също ще се обоснова защо няма да подкрепя докладната записка, която 

разгледахме тази сутрин на заседание на комисията – при положение, че Найден Киров ще 
изнасят концерт, мислите ли, че няма да се съберат много хора. Миналата неделя ходих в 
парка „Липник“ – работи всичко, спазват се мерките, хората се радват на хубавото време и 
смятам, че при спазване на всички мерки трябва да има малко радост за изстрадалите вече 
жители на града, така че аз няма да подкрепя докладната записка. 

4. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 
Нашата група ще подкрепим докладната записка и предложеното решение в нея – 

да, както се казва „На чужд гръб и 100 тояги са малко“. Кой ще поеме отговорността – тя 
политическа ли ще бъде, гражданска ли ще бъде, на общинския съвет ли, на кмета на 
общината ли, ако рязко се увеличи броя на заболелите в Община Две могили вследствие 
на празниците. Разрешаването на концертите, театрите и т.н. все пак виждате, че там има 
някакви изисквания – на какво отстояние да бъдат един от друг; на маса по колко човека 
да стоят и т.н. Ние как ще гарантираме и кой ще контролира тези неща? За мен това е 
абсурдно, затова ние ще подкрепим внесената докладна записка. 

5. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 
Мислихме варианта вътре, в самия район на пазара, мислехме да пуснем вътре 

няколко люлки. Ние, обаче, както каза и г-н Чолаков, няма как да обхванем всички тези 
търговци, да ги контролираме по какъв начин те ще извършват дезинфекцията. Това е и 
причината да не пускаме никой, защото след всяко едно дете, което ще качи там, трябва да 
се дезинфекцира. Разберете, че от най-различни места на България искат да идват 
атракциони. Едно е Найден Киров от Русе и само наши граждани на центъра, които да се 
съберат при съответната дистанция и съвсем друго е да се качват по различните атракции 
деца, баби и дядовци и от там нататък предпоставките за заболяване стават големи. Това е 
единствената причина, поради която внасям това предложение. Евентуално за м. 
август,ако дотогава процентът на заболели е намалял, ще бъдат извършени съответните 
културни дейности с празници и т.н. 

6. Драгомир Дамянов – Общински съветник: 
Вземете опита от Община Русе – там кметът сигурно ще поема отговорността, 

защото люлките са там, хората са там … Трябва малко смелост и организация, имаме 
конкретния пример на 30 км от нас. Вижте какви са условията там, вие определяте 
условията. Пресен е примера или не искаме да поемем отговорности. 

7. Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник: 
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Аз ще се въздържа, защото решението наистина е трудно. Кой ни осъществява 
контрол на нас, защото голяма част от населението на града ни не носят вече и маски 
дори. От друга страна празникът на града ще бъде един икономически стимул за местанат 
икономика. Отделно психологическият ефект върху населението. Гражданите ще имат 
нужда вече да се разпуснат, да се видят с близки, приятели, познати и т.н. Аз не виждам 
смисъл защо е необходимо да има люлки и такива неща. Може да се направи една по-
стегната културна програма в рамките на 3-4 дена примерно с участието на наши деца, 
които да изнесат няколко концерта и пак да има празник на града. 
 
 Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
121/26.04.2021 г. е явно, моля гласувайте. 

 

След приключване на разискванията по двадесета точка от дневния ред, 
Общинският съвет, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 27, ал. 3 от същия 
закон, чл. 3, ал. 1, т. 3 и 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. № 121 от 26.04.2021 г. след проведено явно 
гласуване с 8 (осем) гласа „За”, 3 (три) гласа „Против” и 2 (два) гласа „Въздържал 
се”, прие 

 
РЕШЕНИЕ 

№ 362 
 
 1. Приема промени в Културен календар на Община Две могили за 2021 г., както 
следва:  
 - До 31.05.2021г. отменя всички културни мероприятия, предвидени в приетия 
Културен календар за 2021 г. 

  2. Упълномощава Кмета на Общината да предприеме необходимите действия за 
изпълнение на решението на Общински съвет. 

  
 Двадесет и първа точка от дневния ред: 

Изказвания, питания, становища и предложения от граждани. 
1. Бисер Йончев – Общински съветник: 

 Относно информациите, които се подават към Общински съвет – възможно ли е в 
началото на заседанието вие да ни информирате какво се е случило, както проведения 
конкурс за избор на управител на ОП Чистота, за да сме наясно какво се е случило за 
месеца в Общината. Доколкото и вие сте наясно с тези неща, защото вече започвам да си 
мисля, че някои неща и вие дори вече не ги знаете. 
 Конкретният ми въпрос – след провеждане на конкурса има ли избран управител, 
назначен ли е и има ли назначени вече работници, служителите в самата фирма 
„Чистота“? 
 2. Драгомир Дамянов – Общински съветник: 

Аз имам само един въпрос – променихме Наредба № 3, като отпаднаха 
задълженията на общината във връзка с излизане на паша на животните в общинските 
земи и кооперативните земи и частните земи, контрола отпадна от Общината, ше се 
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извършва от съответните държавни учреждения,  но аз искам да попитам следния въпрос – 
Наредба № 31 на Общината за обема на животновъдната дейност при отглеждане на 
селскостопански животни на територията на община Две могили сме приели следното 
решение: в чл. 8, подт. з/ разрешава се на живущите в зона 1 в град Две могили да 
отглеждат селскостопански животни, както пише в подточки Г; Д; Е и Ж на чл. 8. Значи не 
им се разрешава да отглеждат два броя едри преживни животни (ЕПЖ) и приплодите им 
до 12-месечна възраст; десет броя дребни преживни животни (ДПЖ) с приплодите им до 
9-месечна възраст; три броя прасета за угояване, различни от свине майки и некастрирани 
нерези. Извършена ли е проверка от приемането на тази наредба и колко предварителни 
протоколи и съобщения са изратени на тези собственици на животни, които продължават 
в зона 1 да гледат такива едри преживни животни. Информирали сме общината не веднъж, 
но дефакто не се изпълняват ангажиментите по спазването на контрола според наредбата. 

3. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 
На следващото заседание на Общинския съвет ще ви бъде отговорено на въпросите 

в писмен вид. 
4. Бисер Йончев – Общински съветник: 
Има някакъв проблем ли, че трябва да се отговаря писмено и трабва да се чака до 

следващото заседание на Общинския съвет? 
5. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 
Правилникът на общинския съвет ми дава възможност да си избера начините, по 

които искам да отговоря на поставените ми въпроси. 
6. Бисер Йончев – Общински съветник: 
Това са неща, които ги знаете и не искате да ги споделите. 
7. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 
Не, г-н Йончев – писмено ще Ви бъде отговорено. Това е мое решение и аз 

решавам по какъв начин ще Ви отговоря. 
8. Бисер Йончев – Общински съветник: 
Аз искам да кажа, че нещата не са прозрачни в тази община. 
   
Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, поради изчерпване на дневния ред, закривам деветнадесетото заседание на 

VIІI – мия Общински съвет в Община Две могили.  
 

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

 

Протоколът е изготвен на 02.05.2021 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) 


