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О БЩИН А ДВЕ МО ГИ ЛИО БЛАСТ  Р УСЕ 

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

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

Екз. № 1 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 20 
 

Днес, 28 май 2021 година, в 9.00 часа, в конферентната зала на Община Две 

могили, започна двадесетото 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. № 

148/27.05.2021 г., относно: Промяна в списъка на обектите, одобрени за текущ ремонт от 

трансформирани средства от целева субсидия за капиталови разходи през 2021 г.  

 

Докладната записка е разгледана на заседание на ПК по „Бюзжет и финанси” и по 

нея ще докладва г-жа Христина Ефтимова – председател на комисията. 
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Предлагам докладната записка да бъде включена в дневния ред под т. 18, а т. 18 да 

стане съответно т. 19. 

 

Освен това, на предходното заседание имаше зададени два въпроса от Общинските 

съветници г-н Драгомир Дамянов и г-н Бисер Йончев, на които Кметът на Общината даде 

писмен отговор. Отговорите постъпиха в Общинския съвет и са предоставени на двамата 

Общински съветници. 

 

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

Няма. 

 

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

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

Против. 

Въздържали се. 

Няма. 

 

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

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

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 

1. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 139/19.05.2021 г., относно: 

Участие на Община Две могили в извънредно общо събрание на акционерите на 

Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев”АД на 28.05.2021 г. 

Докладва: Ахмед Недрет – секретар на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление и 

нормативна уредба”. 

2. Докладна записка от Соня Неделчева – Нечева с вх. № 98/13.04.2021 г., 

относно: Приемане на Правилник за допълнение и изменение на Правилника за 

организацията и дейността на Общински съвет – Две могили, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация. 

Докладва: Румен Марков – председател на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление и 

нормативна уредба”. 
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3. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 125/11.05.2021 г., относно: 

Даване на съгласие за предаване на активи в управление на Асоциацията по ВиК на 

обособената територия и предоставянето им на ВиК ООД-Русе за дейността: 

стопанисване, поддържане, експлоатация и предоставяне на ВиК услуги на потребителите. 

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

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

4. Докладна записка от Петър Петров с вх. № 127/14.05.2021 г., относно: 

Информация за изпълнение на дейностите по предоставянето на социални услуги в 

„Център за обществена подкрепа“ – гр. Две могили за 2020 г.  

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

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

социална политика”. 

5. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 128/17.05.2021 г., относно: 

Допълнение на Решение № 323 прието с протокол № 17/26.02.2021 г. 

Докладва: Христина Ефтимова – член на Комисията по „Противодействие на 

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

животновъдство и гори, екология и други дейности”. 

6. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 129/17.05.2021 г., относно: 

Промени по бюджета на Община Две могили към 31.05.2021 г. и актуализация на плана за 

капиталовите разходи за 2021 година. 

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

7. Докладна записка от Сетвийе Имамовас вх. № 130/17.05.2021 г., относно: 

Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село Помен за 2020 

година. 

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

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

8. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 132/18.05.2021 г., относно: 

Изменение на Решение № 362, взето на заседание на Общински съвет – Две могили с 

Протокол № 19/29.04.2021 г. 

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

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

политика”. 

9. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 133/18.05.2021 г., относно: 

Предоставяне безвъзмездно за управление на част от имот – публична общинска 

собственост. 
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Докладва: Мехмед Мехмедов – член на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление и 

нормативна уредба”. 

10. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 134/18.05.2021 г., относно: 

Предоставяне безвъзмездно за управление на част от имот – публична общинска 

собственост. 

Докладва: Мехмед Мехмедов – член на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление и 

нормативна уредба”. 

 11. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 138/18.05.2021 г., относно: 

Провеждане на редовно отчетно Общо събрание на ВиК ООД град Русе. 

Докладва: Ивайло Димитров – член на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление и 

нормативна уредба”. 

12. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 144/21.05.2021 г., относно: 

Предоставяне безвъзмездно за управление на движима вещ – лек автомобил „Тойота 

Корола“, с рег. № Р4959ВТ. 

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

13. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 135/18.05.2021 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Станислава Тодорова Манева за раждане 

на второ дете – Кремена Галинова Стефанова. 

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

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

политика”. 

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

14. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 136/18.05.2021 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Белослава Георгиева Георгиева за раждане 

на второ дете – Магдалена Цаниславова Маринова. 

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

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

политика”. 

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

15. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 137/18.05.2021 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Инджиля Ахмедова Юмер за раждане на 

първо дете – Атлас Йомероглу. 
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Докладва: Юсеин Юсеинов – член на Комисията по „Образование, култура, 

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

политика”. 

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

16. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 141/19.05.2021 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Веселин Тотев Иванов на 67 г., живеещ в 

село Батишница.  

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. № 142/19.05.2021 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Галя Валентинова Германова за раждане 

на трето дете – Стефан Мирославов Радков. 

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. № 148/27.05.2021 г., относно: 

Промяна в списъка на обектите, одобрени за текущ ремонт от трансформирани средства 

от целева субсидия за капиталови разходи през 2021 г.  

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

финанси”. 

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

 

Първа точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 139/19.05.2021 г., относно: 

Участие на Община Две могили в извънредно общо събрание на акционерите на 

Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев”АД на 28.05.2021 г. 

По нея докладва:  

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

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

Комисията по „Териториално устройство и строителство, общинска собственост, 

местно самоуправление и нормативна уредба” разгледа на свое заседание настоящата 

докладна записка, която е във връзка с Участие на Община Две могили в извънредно общо 
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събрание на акционерите на Университетска многопрофилна болница за активно лечение 

„Канев”АД на 28.05.2021 г. 

Община Две могили е акционер с 19 736 броя поименни акции, всяка от които с 

номинална стойност 10.00 лева, представляващи 0,81 % от капитала на Университетска 

болница за активно лечение „Канев” АД – гр. Русе.  

В деловодството на Община Две могили е постъпила покана за свикване на 

извънредно общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 

28.05.2021 г. от 13,00 часа в конферентната зала на лечебното заведение. Дневният ред за 

провеждане на събранието е описан подробно в докладната записка. 

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

 

Разисквания по първа точка нямаше. 

 

Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

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

139/19.05.2021 г. ще бъде поименно. Пускам листа за гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 28.05.2021 година  

 

Относно: Участие на Община Две могили в извънредно общо събрание на 

акционерите на Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев”АД 

на 28.05.2021 г. 

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

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ” 

1. Ахмед Недрет Ахмед +   

2. Бисер Йорданов Йончев +   

3. Галя Миткова Додева +   

4. Драгомир Дамянов Драганов +   

5. Ивайло Димитров Иванов +   

6. Ивайло Пенев Иванов  +   

7. Мехмед Руждиев Мехмедов  +   

8. Мехмед Селманов Чолаков +   
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9. Румен Манолов Марков +   

10. Соня Петрова Неделчева – Нечева  +   

11. Христина Димитрова Ефтимова +   

12. Юлиана Кънчева Тодорова +   

13. Юсеин Ахмедов Юсеинов +   

 Общо: 13   

 

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

т. 9 и ал. 2 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 226 от Търговския закон, чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 

69, ал. 1, т. 7 от Наредба №16 за условията и реда за упражняване правата на 

собственост на община Две могили в търговски дружества с общинско участие в 

капитала, за участието на общината в граждански дружества и за сключване на 

договори за съвместна дейност на община Две могили, област Русе, чл. 3, ал. 2, т. 3 от 

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

и взаимодействието му с общинска администрация и Докладна записка с вх. № 139 

от 19.05.2021 г. с 13 (тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 363 
  

1. Упълномощава Божидар Димитров Борисов - Кмет на Община Две могили да 

представлява Община Две могили в извънредното заседанието на общото събрание на 

„Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Канев“ АД гр. Русе, което 

ще се проведе на 28.05.2021 г. от 13,00 часа в конферентната зала на лечебното заведение, 

гр. Русе, ул. „Независимост“ № 2, а при липса на кворум на 14.06.2021 г. от 13,00 часа, на 

същото място и при същия дневен ред и да гласува с притежаваните от Община Две 

могили 19 736 бр. поименни акции по точките от дневния ред, съгласно указания по-долу 

начин, а именно: 

т. 1. Промяна в състава на директорите - проект на Решение: Общото събрание 

на акционерите приема предложената промяна в състава на директорите чрез 

освобождаване на настоящия съвет на директорите в състав:  Ирина Иванова Георгиева, 

Петър Тошев Петков, Иван Стефанов Иванов и избор на нов тричленен съвет на 

директорите в състав: Ирина Иванова Георгиева, Николай Иванов Зарков и Иван 

Стефанов Иванов.- ГЛАСУВА „ЗА“; 
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т. 2. Определяне мандата на новоизбрания съвет на директорите – проект на 

Решение: Общото събрание на акционерите определя тригодишен мандат на новоизбрания 

съвет на директорите. - ГЛАСУВА „ЗА“; 

т. 3. Определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на 

които няма да бъде възложено управлението – проект на решение: Общото събрание на 

акционерите определя възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които 

няма да бъде възложено управлението да бъде формирано по реда на чл. 56 от Правилника 

за прилагане на Закона за публичните предприятия (ППЗПП). - ГЛАСУВА „ЗА“; 

т. 4. Вземане на решение по чл. 56, ал. 13 от ППЗПП и т. 8 от Забележките към 

Приложение 2 „Показатели и критерии за определяне на балната оценка в 

публичните предприятия“ към чл. 56, ал. 2 от ППЗПП – проект на Решение: Общото 

събрание на акционерите взема решение по чл. 56, ал. 13 от ППЗПП и т. 8 от Забележките 

към Приложение № 2 „Показатели и критерии за определяне на балната оценка в 

публичните предприятия“ към чл. 56, ал. 2 от ППЗПП като намалява стойността на една 

бална единица, определена в чл. 56, ал. 3 и ал. 4 от ППЗПП, включително в случаите по ал. 

6 и заменя показатели № 4 и № 5 от Приложение № 2 към чл. 56, ал. 2 от ППЗПП, както 

следва: 

1. стойност на една бална единица по чл. 56, ал. 4 от ППЗПП в размер на 450 

лв.; 

2. стойност на една бална единица по чл. 56, ал. 3 от ППЗПП в размер на 0,5 от 

450 лв.; 

3. замяна на показател № 4 „Изменение на финансовия резултат“, от 

Приложение 2 „Показатели и критерии за определяне на балната оценка в 

публичните предприятия“ към чл. 56, ал. 2 от ППЗПП с показател „Съотношение 

между средносписъчния брой лекари специализанти и средносписъчния брой 

персонал“ с критерии за определяне на бална единица, както следва: 

 Показател  Критерии Бални 

единици 

  

4. 

Съотношение между 

средносписъчния брой лекари 

специализанти и средносписъчния 

брой персонал 

4.1 до 1% 0 

4.2 от 1% до 3% 1 

4.3 от 3% до 5% 1,5 

4.4 над 5% 2 

 4. замяна на показател № 5 „Изменение на добавената стойност на един зает“ 

от Приложение 2 „Показатели и критерии за определяне на балната оценка в 

публичните предприятия“ към чл. 56, ал. 2 от ППЗПП с показател „Нива на 

достигнатите средномесечни възнаграждения, определени с отрасловия колективен 
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трудов договор, за отрасъл „Здравеопазване“ с критерии за определяне на бална 

единица, както следва: 

 Показател  Критерии Бални 

единици 

  

  

  

  

5. 

„Нива на достигнатите 

средномесечни възнаграждения, 

определени с отрасловия 

колективен трудов договор, за 

отрасъл „Здравеопазване“ 

  

  

5.1 

нивата на средномесечните 

основни възнаграждения за 

персонала, заложени  в КТД не 

са достигнати 

  

  

  

0 

  

  

5.2. 

нивата на средномесечните 

основни възнаграждения за 

персонала, заложени в КТД са 

достигнати 

  

  

2 

 

- ГЛАСУВА „ЗА“; 

 

Втора точка от дневния ред: 

Докладна записка от Соня Неделчева – Нечева с вх. № 98/13.04.2021 г., 

относно: Приемане на Правилник за допълнение и изменение на Правилника за 

организацията и дейността на Общински съвет – Две могили, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация. 

По нея докладва:  

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

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

Постъпила е докладна записка от Соня Неделчева – Нечева за приемане на 

Правилник за изменение и допълнение на Правилник № 1 за организацията и дейността на 

Общински съвет – Две могили, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация. На практика г-жа Нечева предлага да се приеме нова глава, която 

регламентира неприсъственото функциониране на общинския съвет и на комисиите към 

него. Описала е много подробно в обосновката си, защо това е необходимо, доста 

общински съвети вече са го направили. Тук става въпрос не само за извънредната 

епидемиологична обстановка, а и за възникване на кризисни ситуации.  

Комисията по „Териториално устройство и строителство, общинска собственост, 

местно самоуправление и нормативна уредба” разгледа на свое заседание предложението 

и излезе със становище то да бъде прието, като аз предлагам то да бъде гласувано анблок. 

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

Аз имам един въпрос към вносителя на докладната записка – в чл. 28а, ал. 3 са 

казва така: „В случаите по ал. 1 когато няма техническа възможност за провеждане на 

заседание от разстояние чрез видеоконференция, общинският съвет или неговите комисии 

могат да провеждат заседания от разстояние и да приемат решения чрез неприсъствено 

гласуване по друг начин, който осигурява спазването на условията за кворум и лично 

гласуване и гарантира участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки 

общински съветник.“. Мен лично ме притеснява по какъв друг начин биха могли да се 

провеждат заседанията … Какво е имала предвид г-жа Нечева, като вносител, като е 

написала „… по друг начин …“? 

2. Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник: 

Преди да внеса тези предложения, разгледах доста практики на другите общински 

съвети и правото е на Председателя на Общинския съвет да организира това 

неприсъствено гласуване на общинските съветници – дали чрез имейл или по някакъв 

друг начин. 

3. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 

Становището на нашата група, а и лично моето мнение е да приемем това 

предложение. Основателно е притеснението на г-жа Ефтимова и ние няма как да заложим 

точни технически параметри , но нека приемем това предложение сега принципно, а 

впоследствие ще се разбере как точно ще се изпълни то технически. 

4. Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник: 

Докладната записка не е по лично мое желание, вие знаете, че имаше изменения в 

ЗМСМА в тази насока, а причината, която ме провокира беше отсъствието на г-н Мехмед 

Мехмедов на предходното заседание, поради това, че беше заболял и беше под карантина. 

Докладната записка е съгласувана с юристите на общината, със Секретаря на общината и с 

компютърните специалисти, които казаха, че изпълнението не е невъзможно. 

След като го има в ЗМСМА, аз считам, че следва всички общински съвети да 

приемат такова изменение в правилника си, предвид на това, че пандемията скоро няма да 

приключи и законодателната дейност не бива да спира. 

 

Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Соня Неделчева – Нечева с вх. № 

98/13.04.2021 г. е явно, моля гласувайте. 

 

След приключване на разискванията по втора точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 2 и ал. 3 във връзка с чл. 28а, ал. 6 от 
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Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с § 4 от 

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

комисии и взаимодействието му с общинската администрация във връзка с чл. 79 от 

Административнопроцесуалния кодекс, чл. 8, чл. 11, ал. 3, чл. 15, ал. 1, чл. 26 от 

Закона за нормативните актове и Докладна записка с вх. № 98 от 13.04.2021 г. след 

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

(нула) гласа „Въздържал се”, прие 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 364 

  

1. Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията 

и дейността на Общински съвет – Две могили, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация, както следва: 

§1. Създава се нова глава ТРИНАДЕСЕТ, както следва: 

 

„ГЛАВА ТРИНАДЕСЕТ 

Условия и ред за свикване и провеждане на заседание на Общинския съвет и постоянните 

му комисии от разстояние /онлайн/ или неприсъствено 

чл. 124. (1) При наличие на обстоятелствата по чл. 28а, ал. 1 от ЗМСМА, 

председателят на общинския съвет свиква заседания на постоянните комисии от 

разстояние, на които да се приемат решения чрез видеоконферентна връзка, а при 

невъзможност за това чрез неприсъствено гласуване като се осигурява спазването на 

условията за кворум и лично гласуване, както и гарантиране участието, 

идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник. 

(2) За идентифициране участието и начина на гласуване на общинските съветници 

при неприсъствено провеждане на заседанията на постоянните комисии, общинските 

съветници подписват декларация за ползване на имейл адрес, а при провеждане на 

заседание чрез видеоконферентна връзка присъствието се удостоверява от председателя 

на комисията в протокола за проведеното заседание. 

(3) При провеждане на заседанията на постоянните комисии чрез неприсъствено 

приемане на решения, на посочения в декларацията от всеки общински съветник имейл 

адрес се изпраща образец на формуляр за неприсъствено гласуване по въпросите 

разпределени за гласуване на всяка комисия, както и имейла на председателя на 

комисията. Всеки общински съветник следва да изпрати от своя имейл адрес попълнен 

формуляр в електронно писмо на имейла на председателя на комисията, в което посочва 
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начина/ „за”, „против” или „въздържал се”/, по който гласува по предвидените проекти за 

решения по въпросите, които са разпределени за разглеждане от комисията. В 

електронното писмо общинските съветници могат да излагат и мотиви за начина си на 

гласуване по отделен въпрос. Въз основа на постъпилите имейли от членовете на 

комисията, председателя й съставя протокол, в който отразява броя на общинските 

съветници, изпратили мейли и начина, по който са гласуване по всеки един от въпросите, 

изпратени за разглеждане от комисията. Разпечатки от ел. писма на всеки общински 

съветник с начина му на гласуване се прилагат към протокола от заседанието на 

постоянната комисия и представляват неразделна част от него. Съставеният протокол за 

проведеното заседание на постоянната комисия ведно с приложените към него имейли от 

общинските съветници се удостоверява от председателя на комисията и се предава на 

хартиен носител в деловодството на общинския съвет. 

(4) За целите на ЗМСМА и Правилника се счита, че всеки общински съветник е 

взел участие в заседанието на комисията, ако е изпратил имейл с посочен начин на 

гласуване на председателя на комисията по въпросите, разпределени за гласуване в 

указания от председателя на комисията срок или е присъствал на заседанието на 

комисията, удостоверено от председателя чрез протокола от заседанието на 

видеоконферентната връзка. 

(5) Председателят на комисията следва да изпрати оформен протокол от 

заседанието на комисията на имейл /obc_dvemogili@abv.bg/ не по-късно от 9 ч. на 

следващия ден. 

Чл. 125. (1) При наличие на обстоятелствата по чл. 28а, ал. 1 от ЗМСМА 

председателят на Общинския съвет свиква заседание на общинския съвет от разстояние 

при спазване на условията за кворум и лично гласуване, като се осигурява пряко и 

виртуално участие чрез видеоконференция чрез технически средства за комуникационна 

връзка за едновременно предаване и приемане на образ и звук между общинските 

съветници, намиращи се на различи места, които отговарят на изискванията за мрежова и 

информационна сигурност и гарантират участието, идентифицирането и начина на 

гласуване на всеки общински съветник. Видът на онлайн платформата, чрез която ще се 

провежда онлайн заседанието се избира от председателя на Общинския съвет, така че да 

осигури пряко и непосредствено от разстояние участие на общинските съветници в 

заседанието, както и възможност да заснемане и съхраняване на запис от заседанието. 

(2) В случаите, когато няма техническа възможност за провеждане на заседание от 

разстояние чрез видеоконференция, председателят на общинския съвет може да свика 

заседание от разстояние, на което да се приемат решения чрез неприсъствено гласуване по 

друг начин, който осигурява спазването на условията за кворум и лично гласуване и 
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гарантира участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински 

съветник. 

(3) За идентифициране участието и начина на гласуване на общинските съветници 

при провеждане на заседанията на Общинския съвет по ал.2, общинските съветници 

подписват декларация за личен или служебен адрес на електронна поща. 

(4) При провеждане на заседанията чрез видеоконференция, на посочения от всеки 

общински съветник имейл адрес се изпращат поканата, в която се посочва датата и часа на 

провеждане на видеоконферентната връзка, материалите, кодовете и данните, необходими 

за провеждане на заседанието. В началото на заседанието се извършва проверка на 

кворума чрез поименно повикване на общинските съветници и идентификацията им чрез 

звук и видео. За заседанията се изготвя видеозапис върху електронен носител, който се 

прилага към протокола от заседанието. Председателят осигурява публичност и пряко 

излъчване на интернет страницата на общината или в друг сайт или платформа, до която 

достъп имат неограничен кръг лица, освен ако общинския съвет реши отделно заседание 

да бъде закрито, макар и проведено чрез видеоконферентна връзка. Гласуването се 

извършва чрез устно и лично изразяване на вота /”за”, „против” или „въздържал се”/ от 

всеки общински съветник, което се отразява в протокола. 

(5) При провеждане на заседания чрез неприсъствено приемане на решения, 

председателят изпраща покана за провеждане на заседание по този ред, в която посочва 

срока, в който следва да бъде извършено гласуването. Всеки общински съветник на 

посочения от него  имейл, получава ведно с поканата и образец на формуляр за 

неприсъствено гласуване по дневния ред. Всеки общински съветник следва да изпрати от 

своя имейл в указания в поканата срок попълнен формуляр в електронно писмо на 

електронния адрес /obc_dvemogili@abv.bg/, в което посочва начина, по който гласува по 

предложените проекти за решения по въпросите, включени в дневния ред на заседанието - 

„за”, „против”, ”въздържал се”. В електронното писмо общинските съветници могат да 

излагат мотиви за начина, по който гласуват. Въз основа на постъпилите електронни 

писма от общинските съветници с изразения в тях начин на гласуване се съставя 

протокол, в който се отразява извършеното гласуване от общинските съветници. 

Разпечатки от електронните писма на общинските съветници, с които са заявили начина, 

по който са гласували по проектите за решения се прилагат към съставения протокол на 

заседанието с взети неприсъствени решения. 

(6) При провеждане на заседанията на общинския съвет по реда, посочен в ал. 1 

или ал. 2 се спазват установите в ЗМСМА и правилника правила за кворум и мнозинство 

при приемане на решенията, включително изпращане на материалите и проектите за 

решения на общинските съветници, публикуване на взетите решения и изпращането им на 
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кмета на общината, областния управител и прокуратурата, а необходимата организация се 

осъществява от председателя на общинския съвет. 

(7) За провеждането на заседанията на общинския съвет по реда на ал. 1 се кани да 

присъства кмета на общината чрез виодеоконферентна връзка. 

(8) За целите на ЗМСМА и Правилника се счита, че общинския съветник е 

присъствал на заседанието, свикано по ал. 1, ако е идентифициран от председателя и 

записан на видеозаписа, а по ал. 2 – ако е изпратил имейл на председателя на общинския 

съвет с попълнен формуляр с отразено гласуване по въпросите, включени в дневния ред в 

указания в поканата срок. 

§ 2. Досегашната Глава XIII „Преходни и заключителни разпоредби“ става Глава 

XIV „Преходни и заключителни разпоредби“ 

§ 3. Заключителна разпоредба 

1. Разпоредбите на § 1 и § 2, влизат в сила от 01.06.2021 г.  

 

Трета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 125/11.05.2021 г., относно: 

Даване на съгласие за предаване на активи в управление на Асоциацията по ВиК на 

обособената територия и предоставянето им на ВиК ООД-Русе за дейността: 

стопанисване, поддържане, експлоатация и предоставяне на ВиК услуги на потребителите. 

По нея докладва:  

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

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

Комисията по „Териториално устройство и строителство, общинска собственост, 

местно самоуправление и нормативна уредба” разгледа на свое заседание настоящата 

докладна записка, която е във връзка с даване на съгласие за предаване на активи в 

управление на Асоциацията по ВиК на обособената територия и предоставянето им на 

ВиК ООД-Русе за дейността: стопанисване, поддържане, експлоатация и предоставяне на 

ВиК услуги на потребителите. Община Две могили е изпълнила проект „Изграждане на 

водопроводи в стопански двор „Изток” град Две могили, включващ следните подобекти: 

ПИ 20184.1.2852 - улица; ПИ 20184.1.2854 - улица; ПИ 20184.1.2853 - улица; ПИ 

20184.1.2855 - улица; ПИ 20184.1.2851 - улица; ПИ 20184.1.2758 - улица от бивш 

„Фуражен цех” до края на гр. Две могили” и „Уличен  водопровод от кръстовището на 

бул. «България» и ул. «Елба» до УПИ II, кв. 116 гр. Две могили, обл. Русе“ със средства 

по ПМС и от Републиканския бюджет. Инвестицията е направена поради необходимост от 

осигуряване на вода за питейно-битови и противопожарни нужди в посочения район.  

Становището на комисията е предложеният ни проект на решение да бъде приет. 
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В разискванията по трета точка участие взеха: 

1. Драгомир Дамянов – Общински съветник: 

През 2020 година и 2021 година зададох два въпроса – защо все още този 

водопровод не е в експлоатация. Беше ми отговорено, че водопроводът е предаден за 

експлоатация на ВиК, а виждаме, че една година след това, защото протоколът за 

предаване и въвеждане в експлоатация е от 05.06.2020 година ние го предаваме на ВиК за 

стопанисване и управление. Тогава отговорът от общинската администрация беше, че 

ползвателите на животновъдните обекти не са си направили проекти за отклоненията, 

които трябва да се пуснат към тези стопански обекти. Виждаме сега, че причината не е 

била в тези животновъди, а в общинската администрация. Този водопровод, който е 

построен с държавни средства по европейски проекти, ние една година забавяме 

предаването на този водопровод и дори и в момента той не функционира. Изхарчени са 

едни пари за благото на населеното място и за тези животновъди и ние не можем да 

ползваме тези облаги. Не знам кое е вярно, но мисля, че общинската администрация малко 

по-експедитивно да работи, а не когато един обект е завършен след една година да го 

предаваме на съответния оператор, който да го стопанисва и управлява. В момента този 

водопрод не функционира и аз нямам обяснение за това. 

 

Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

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

125/11.05.2021 г. ще бъде поименно. Пускам листа за гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 28.05.2021 година  

 

Относно: Даване на съгласие за предаване на активи в управление на Асоциацията 

по ВиК на обособената територия и предоставянето им на ВиК ООД-Русе за 

дейността: стопанисване, поддържане, експлоатация и предоставяне на ВиК услуги на 

потребителите. 

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

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ” 

1. Ахмед Недрет Ахмед +   

2. Бисер Йорданов Йончев +   

3. Галя Миткова Додева +   
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4. Драгомир Дамянов Драганов +   

5. Ивайло Димитров Иванов +   

6. Ивайло Пенев Иванов  +   

7. Мехмед Руждиев Мехмедов  +   

8. Мехмед Селманов Чолаков +   

9. Румен Манолов Марков +   

10. Соня Петрова Неделчева – Нечева  +   

11. Христина Димитрова Ефтимова +   

12. Юлиана Кънчева Тодорова +   

13. Юсеин Ахмедов Юсеинов +   

 Общо: 13   

 

След приключване на разискванията по трета точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 

4 и ал. 5 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, чл. 8 ал. 1 от 

Закона за общинската собственост във връзка, § 9, ал. 10 от Преходните и 

заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за 

водите (ДВ, бр.103 от 2013 г., изм. и доп. ДВ, бр.58 от 2015 г.)  във връзка с чл. 198б, т. 

2 от Закона за водите, чл. 4.4в от Договор от 01.01.2016 г. за възлагане от 

Асоциацията по ВиК стопанисването, поддържането и експлоатацията на ВиК 

системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни 

услуги на територията на Община Две могили и чл. 3, ал. 2, т. 2 от Правилник № 1 за 

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с вх. № 125 

от 11.05.2021 г. след проведено поименно гласуване с 13 (тринадесет) гласа „За”, 0 

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

 

РЕШЕНИЕ 

№ 365 

 

I. Приема инвестициите за „Изграждане на водопроводи в стопански двор „Изток” 

град Две могили, включващ следните подобекти: ПИ 20184.1.2852 - улица; ПИ 

20184.1.2854 - улица; ПИ 20184.1.2853 - улица; ПИ 20184.1.2855 - улица; ПИ 20184.1.2851 

- улица; ПИ 20184.1.2758 - улица от бивш „Фуражен цех” до края на гр. Две могили” и 

„Уличен  водопровод от кръстовището на бул. «България» и ул. «Елба» до УПИ II, кв. 116 

гр. Две могили, обл. Русе“ направени от общината Две могили. 
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II. Дава съгласие Община Две могили да предаде активите в управление на 

Асоциацията по ВиК на обособената територия и предоставянето им на ВиК ООД-Русе за 

дейността: стопанисване, поддържане, експлоатация и предоставяне на ВиК услуги на 

потребителите, на обща стойност 660 479,76 лв. за обектите както следва: 

1. „Изграждане на водопроводи в стопански двор „Изток” град Две могили, 

включващ следните подобекти: ПИ 20184.1.2852 - улица; ПИ 20184.1.2854 - улица; ПИ 

20184.1.2853 - улица; ПИ 20184.1.2855 - улица; ПИ 20184.1.2851 - улица; ПИ 20184.1.2758 

- улица от бивш „Фуражен цех” до края на гр. Две могили”, с дължина на уличния 

водопровод 2070,10 м., на стойност 595 469,91 лв. 

2. „Уличен  водопровод от кръстовището на бул. «България» и ул. «Елба» до УПИ 

II, кв. 116 гр. Две могили, обл. Русе“, с дължина на трасето 277,60 м., на стойност 

65 009,85 лв. 

III. Копие от Решението да се изпрати на Асоциацията по ВиК на обособената 

територия, обслужвана от ВиК ООД – Русе, което да се счита за уведомление по реда на 

§9, ал. 10 от Преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и 

допълнение на Закона за водите (ДВ, бр.103 от 2013 г., изм. и доп. ДВ, бр.58 от 2015 г.). 

 

Четвърта точка от дневния ред: 

Докладна записка от Петър Петров с вх. № 127/14.05.2021 г., относно: 

Информация за изпълнение на дейностите по предоставянето на социални услуги в 

„Център за обществена подкрепа“ – гр. Две могили за 2020 г.  

По нея докладва:  

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

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

политика”: 

Докладната записка е относно приемане на информация за изпълнение на 

дейностите по предоставянето на социални услуги в „Център за обществена подкрепа“ – 

гр. Две могили за 2020 г.  

Разпределението на общия брои потребителите по услуги е следното: 
- Услуга „Подкрепа на родители и/или грижещи се, отглеждащи деца в ранна детска 

възраст (0 – 6 г.)” – 14 потребители; 
- Услуга  „Оценка на родителския капацитет“ – 2 потребители; 
- Услуга „Семейно консултиране и подкрепа“ – 47 потребители; 
- Услуга „Обучение на приемни родители” – 3 потребители; 
- Услуга „Подкрепа на приемната грижа” – 17 потребители; 
- Услуга „Превенция на отклоняващото се поведение“ – 6 потребители; 
- Услуга „Превенция на отпадане от училище“ – 12 потребители; 
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- Услуга „Ресурсно подпомагане на деца със специални образователни потребности 
/СОП/“ – 4 потребители. 

- Услуга „Деинституционализация и реинтеграция на деца, при които имавъзможност 
за връщане в семейна среда “ – 3 потребители. 

Предоставената ни информация е доста подробна и много богат снимков материал. 

Разгледана е на заседание на трета комисия, която излезе със становище тя да бъде приета. 

В разискванията по четвърта точка участие взеха: 

1. Бисер Йончев – Общински съветник: 

Виждам, че отчетът има разлика от миналата година, вече има и финансово 

изражение, видяхме какви мероприятия са проведени, но мисля, че ще е по-удобно ако на 

всяко мероприятие има финансово изражение – ще бъде още по-ясно. Светла му памет на 

г-н Господинов, мисля че той точно по този начин правеше отчетите си. 

По груби сметки най-голямото перо е за заплати. Центърът точно това му е 

работата да работи с потребители, но не става ясно какъв е броя на персонала в момента? 

– 7 човека. 

2. Петър Петров – Управител на „Център за обществена подкрепа“ град Две 

могили: 

 Мога да предоставя доклада от 2017 година, който е последният отчет ако не се 

лъжа на предишното управление, за да видите каква е огромна разликата. Това е бих казал 

не нескромно, а реално. Ако уважаемите общински съветници не вярват или се съмняват 

по отношение на работата на центъра, мога да ви предоставя, имаме архим и да ви 

предоставя едно дело за работа на екипа по онова време, за да видите качеството на 

работата. 

Второто нещо, за да няма разминаване искам да ви кажа, че заглавието на 

документа, който внасям аз е „Информация за изпълнение на дейностите по 

предоставянето на социални услуги в „Център за обществена подкрепа“ – гр. Две могили 

за 2020 г.”. Финансирането е част от консолидирания бюджет на Община Две могили, ние 

имаме отделно финансиране, но то не е съдържание на това. Ние имаме съдържание на 

експертната работа на специалистите и тя е отразена в доклада. 

По отношение на екипа – мисля, че с тези 7 човека доста неща направихме. Едно от 

последните неща, които направихме, искам да ви кажа е, че леко изместихме фокуса на 

работа, по отношение на това, че не само децата имаха нужда от подкрепа, а и самите 

семейства, особено през 2020 година и не виждам съществена разлика и през тази година. 

Заедно с това и екипа на центъра е написал това и в доклада – ние, за пореден път 

повтарям работим не само на територията на Община Две могили и когато правим това, 

ние го правим, защото ДСП град Две могили държи територията и на Община Иваново и 

поради тази причина част от разходите са и за територията на други общини. Самата 
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динамика на работата е свързана с експертни дейности не само на територията на нашата 

община, а са съсредоточени върху територията на две общини. 

В този смисъл искам да кажа две неща – първо, че си партнираме много добре с 

ДСП град Две могили и със отдела “Закрила на детето”. Не е имало случай, в който аз да 

се обърна към всички структури на общината, включително и към общинския съвет и ние 

да не сме получили подкрепа, за което искам да изразя благодарност на всички вас. 

Има още неща, които биха могли да се направят и бъдете убедени, че този екип, 

които в момента сме, на този етап сме в преговори и с логопед, който също е 

изключително необходим и в момента ползваме такъв от община Борово. 

В момента се намираме в условия на много труден преход – законът трябваше да 

влезе в сила от 01.06., по последни указания, едната му част ще влезе в сила след 

преброяването, все още има известни неясноти и работата в условията на неясна 

нормативна уредба е много трудна. 

Затова ние разчитаве, както на вас като общински съветници, така и на екипа на 

общинското ръководство, на ДСП, на двете училища, които са на територията на 

общината и на двете детски градини. 

3. Бисер Йончев – Общински съветник: 

Г-н Петров, в другия доклад ще бъде хубаво да ни изброите специалистите по 

какво са специалисти тези 7 човека. Хубаво е да се има самочувствие и да си давате 

такава добра оценка, но и предицентърът е работил и тогава, мисля че нещата бяха по-

видими. Сега някак си нещата стоят по друг начин ... 

4. Христина Ефтимова – Общински съветник: 

 Аз не знам какво точно колегата Йончев зададе като въпрос спрямо персонала, но 

аз мисля, че персоналът там е назначаван точно по съответната категория, за която 

отговаря. 

Колеги, искам да изкажа една молба – това звено е второстепенен разпоредител в 

общината и той е може би единственото, което ние не дофинансираме. Те сами се 

издържат. Дейността, която провеждат е видима и чуваема за цялата общественост в 

общината и считам, че информацията, която е направена е напълно реална, за което 

благодаря на ръководителя на това звено, благодаря и на всички, които работят там за 

всеотдайността им спрямо нашите деца, които посещават този център. 

5. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 

Уважаема госпожо Председател, имам процедурно предложение – дали е правилно 

или не, всеки има право да си изкаже мнението от общинските съветници, всичко можем 

да говорим и всичко можем да питаме.  
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Процедурата ми към Вас, г-жо Председател – разглеждаме докладна записка и тя 

трябва да се гласува, независимо от становища, мнения и разногласия ина влизаме в една 

друга хипотеза. Нека гласуваме докладната записка, а кой какви мнения има нека ги 

изкаже в точка “разни”. 

 

Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Петър Петров с вх. № 127/14.05.2021 

г. е явно, моля гласувайте. 

 

След приключване на разискванията по четвърта точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 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 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. № 127 от 14.05.2021 г. след 

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

(един) глас „Въздържал се”, прие 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 366 

 

 1. Приема за сведение, информация за изпълнение на дейността по предоставянето на 

социални услуги в „Център за обществена подкрепа“ - гр. Две могили. 

 Приложение: Информация за изпълнение на дейностите по предоставянето на 

социални услуги в “Център за обществена подкрепа” – гр. Две могили за 2020 г.  

 

Бисер Йончев – Общински съветник: 

Аз искам да обясня отрицателния си вот.  

Радвам се, че предизвиках интерес с моите думи, не знам какво толкова се случи, 

като зададох моите въпроси. 

Най-малкото искам да кажа, защо не съм съгласен с тази докладна записка – г-н 

петров не е избран с конкурс на тази длъжност. Станаха вече колко години, за тази 

длъжност не е проведен конкурс. 

 

Пета точка от дневния ред: 
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Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 128/17.05.2021 г., относно: 

Допълнение на Решение № 323 прието с Протокол № 17/26.02.2021 г. 

По нея докладва:  

1. Христина Ефтимова – член на Комисията по „Противодействие на 

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

животновъдство и гори, екология и други дейности”: 

С Решение № 292, взето на заседание на Общински съвет - Две могили с протокол 

№ 16 от 22.01.2021 г. е създадено Общинско предприятие „Чистота“ и бе приет 

Правилник за устройството и дейността му. Намерението е предприятието да започне да 

функционира от 01.04.2021 г. налага промяна в решението за приемане на бюджета на 

Община Две могили за 2021 г. Необходимо е да се определи нов второстепенен 

разпоредител и да се утвърди бюджета и числеността на персонала на общинското 

предприятие „Чистота“. 

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

В разискванията по пета точка участие взеха: 

1. Драгомир Дамянов – Общински съветник: 

Още когато приемахме това решение 323, аз казах, че това решение е непълно, 

защото няма как да създадеш предприятие без бюджет. Ние тогава приехме неговата 

структура, но нямаше бюджет и в комисията с Директора на Дирекцията, г-жа Андреева 

дискутирахме много тези неща. Бюджетът е направен коректно, в рамките на 505 450 лев, 

който е бюджетът на това предприятие за 7 месеца. Тук са приспаднати разходите за 

селата, които не са включени за обслужване от това предприятие в размер на 203 557 лева. 

Това е бюджетът на всички населени места по план. Също така, до този м. май са 

изплатени трансфери около 159 000 лева, така че този бюджет е коректно направен, но 

това трябваше да бъде направено заедно с приемането на Решение 323, защото без бюджет 

такова предприятие не може да съществува. Дефакто ние сега приемаме бюджета и от 

01.06. това предприятие може да започне да функционира, защото със сигурност са 

завършени процедурите по избор на управител, а управителят без бюджет няма как да 

работи. В комисиите също се постави въпроса – бюджетът, който е планиран в рамката на 

1 200 000 лева дали ще бъде достатъчен през тази година, но ни увериха, че тези 

параметни ще бъдат спазени и е коректно да приемем този бюджет, така както е 

предложен от вносителя. 

2. Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник: 

Аз имам един въпрос към вносителя – в рашение 323, което променяме, в т. 4.2 

„Определя числеността на персонала и разходите за заплати“ за 2021 година, има една 
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таблица, в която има функция „Чистота“ – численост на персонала – 40 човека и 

„Управление и контрол на автотранспорта“ – численост на персонала 1 човек. 

Въпросът ми е не трябва ли да бъде направена тук корекция при условия, че имаме 

създадено предприятие „Чистота“, тази бройка от 40 човека ще бъде ли променена,а също 

така и „Управление и контрол на автотранспорта“, по време на комисиите г-н Борисов ни 

увери, че тази бройка няма да бъде заемана и ще бъде свободна и ако е така не трябва ли 

да бъде направена корекция в тази част на решението. 

3. Бисер Йончев – Общински съветник: 

Моят въпрос до някъде се препокрива с този на г-жа Нечева – след като вече се 

знае кой е определен за управител на ОП „Чистота“, кой ще поеме неговите отговорности 

в общината? Все пак този човек се е занимавал с нещо и някой трябва да поеме това, 

което е правил той. Въпросът ми е кой ще бъде този човек? 

4. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Броят на персонала на ОП „Чистота“ е 28 човека, тъй като в тази бройка се 

включват и кметските наместничества, не само работниците, които са в Две могили. Тъй 

като в селата те си имат бюджет, но така или иначе работниците, които са назначени в 

кметствата, те ползват също разходите от данъците за чистота и от там вече броят на 

работниците става 40. Така, че точната бройка на ОП е 28, с работниците по чистота плюс 

работниците от кметските наместничества. 

По отношение на транспорта – издадена е моя заповед, с която са разпределени 

задълженията на тази длъжност на двама човека – единият е Костадин Костадинов, който 

е юрисконсулт в Община Две могили, а другият е Георги Георгиев, който е в отдел ТСУ, 

като са разписани и точните отговорности на лицата. Тенденцията е точно тази за 

оптимизиране на общинска администрация, задачите да се преразпределят, а не да се 

назначават нови лица. 

5. Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник: 

Първо аз не можах да разбера тази бройка ще бъде ли заета или не. Второ – това е 

отделна точка, ние създаваме предприятие и тази бройка ще отиде там, тук в решението 

остават ли 40 или трябва да бъде коригирана бройката, защото според мен трябва да бъде 

коригирана т. 4.2. от решение 323. Според мен в тази точка трябва да останат тези 12 

броя, които са към кметствата. 

5 Христина Ефтимова – Общински съветник: 

Г-жо Нечева, считам че с изменение на това решение и приемане на тази докладна 

в този вид, ние не можем да променим т. 4 от решението за бюджета, може би трябва да 

бъде внесена отделна докладна. 
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Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

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

128/17.05.2021 г. ще бъде поименно. Пускам листа за гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 28.05.2021 година  

 

Относно: Допълнение на Решение № 323 прието с протокол № 17/26.02.2021 г. 

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

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ” 

1. Ахмед Недрет Ахмед +   

2. Бисер Йорданов Йончев   + 

3. Галя Миткова Додева +   

4. Драгомир Дамянов Драганов +   

5. Ивайло Димитров Иванов +   

6. Ивайло Пенев Иванов  +   

7. Мехмед Руждиев Мехмедов  +   

8. Мехмед Селманов Чолаков +   

9. Румен Манолов Марков +   

10. Соня Петрова Неделчева – Нечева    + 

11. Христина Димитрова Ефтимова +   

12. Юлиана Кънчева Тодорова +   

13. Юсеин Ахмедов Юсеинов +   

 Общо: 11 0 2 

 

След приключване на разискванията по пета точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание спазвайки срока по чл. 84, ал. 4 от Закона за 

публичните финанси, предлагам на Общински съвет гр. Две могили на основание чл. 

52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6 и 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 Общински съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, чл. 94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от 

Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на Закона за държавния 

бюджет на Република България за 2021 г., ПМС № 408/2020 г. и Наредба № 6 за 
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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. 

№ 128 от 17.05.2021 г. след проведено поименно гласуване с 11 (единадесет) гласа 

„За”, 0 (нула) гласа „Против” и 2 (два) гласа „Въздържал се”, прие 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 367 

 

1. Допълва Решение № 323 прието с протокол № 17/26.02.2021 г., както следва: 

1.1. В т. 12 се създава нов ред 

Общинско предприятие „Чистота“ 

1.2. Създава нова точка 9 а, със следния текст: 

„Утвърждава бюджета и числеността на персонала на Общинското предприятие 

„Чистота“ за 2021 г. съгласно приложение 15. 

2. Настоящото решение влиза в сила от 01.06.2021 г. 

3. Упълномощава Кмета на Общината да предприеме необходимите действия за 

изпълнение на решението. 

 

Шеста точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 129/17.05.2021 г., относно: 

Промени по бюджета на Община Две могили към 31.05.2021 г. и актуализация на плана за 

капиталовите разходи за 2021 година. 

По нея докладва:  

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

Постъпили са докладни записки от управителя на Център за настаняване от семеен 

тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост и Дневен център за пълнолетни лица с 

увреждания с искане за корекция по бюджетите им за 2021 г. чрез преструктуриране на 

разходи. Промяната е свързана със закупуване на храсторез на стойност 1650 лв. за 

ЦНСТПЛУИ и изграждане на зона за спорт, включваща фитнес на открито в УПИ I-733, 

кв.47, гр. Две могили, община Две могили за ДЦПЛУ на стойност 21 000 лв. 

Горепосочените обекти се включват в инвестиционната програма на общината.  

 Освен това, във връзка със започналия ремонт на ул. „Иван Вазов” с. Помен и ул. 

„Христо Ботев” Две могили е необходимо да се извърши геодезическо заснемане и 

трасиране на стойност съответно по 800 лв. за всеки обект. Средствата ще са за сметка на 

намаление на сумата за ДГ Две могили, тъй като ремонта е приключил за този етап. 
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 Продължава изграждането на видеонаблюдение в Две могили. Необходимите 

средства ще бъдат осигурени от целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 

3695 лв.от приключени обекти и наличен остатък от тях. 

 Инвестиционната програма на общината за 2021 г. също се променя: 

- Намалява се стойността на обект „Основен ремонт, преустройство и 

модернизация втори етаж блок А в ДГ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Две могили” с 1 600 

лв.  

- Увеличава се стойността на обект „Ремонт и рехабилитация на улица «Иван 

Вазов» в с. Помен” с 800 лв. 

- Увеличава се стойността на обект „Ремонт и рехабилитация на ул."Христо 

Ботев" в гр. Две могили от ОК 187 през ОК 188 до ОК 180” с 800 лв. 

-  Добавя се нов обект „Закупуване на храсторез – ЦНСТПЛУИ” на стойност 

1 650 лв. от собствени средства на институцията. 

- Добавя се нов обект „Изграждане на зона за спорт, включваща фитнес на 

открито в УПИ I-733, кв.47, гр. Две могили, община Две могили - ДЦПЛУ” на стойност 21 

000 лв. от собствени средства на институцията. 

- Намалява се стойността на обект „Закупуване на  жилищен контейнер за  

кметство  с.Пепелина” с 3 120 лв. от целева субсидия, поради приключване на обекта. 

- Намалява се стойността на обект „Закупуване на клонорези - 2 бр.” с 455 лв. от 

целева субсидия, поради приключване на обекта. 

- Намалява се стойността на обект „Придобиване на ПП "Многоезични 

стандартни удостоверения"със 120 лв. от целева субсидия, поради приключване на обекта. 

- Добавя се нов обект „Изграждане на видеонаблюдение в Две могили” на 

стойност 3 695 лв. от целева субсидия. 

Комисията по „Бюджет и финнаси“ разгледа докладната записка на свое заседание 

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

Разисквания по шеста точка нямаше. 

 

Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

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

129/17.05.2021 г. ще бъде поименно. Пускам листа за гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 28.05.2021 година  
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Относно: Промени по бюджета на Община Две могили към 31.05.2021 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  +   

8. Мехмед Селманов Чолаков +   

9. Румен Манолов Марков +   

10. Соня Петрова Неделчева – Нечева    + 

11. Христина Димитрова Ефтимова +   

12. Юлиана Кънчева Тодорова +   

13. Юсеин Ахмедов Юсеинов +   

 Общо: 11 0 2 

 

По шеста 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. 

№ 129 от 17.05.2021 г. след проведено поименно гласуване с 11 (единадесет) гласа 

„За”, 0 (нула) гласа „Против” и 2 (два) гласа „Въздържал се”, прие 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 368 

 

1. Променя бюджета на община Две могили към 31.05.2021 г. в разходната част по 

мероприятия и параграфи, съгласно Приложение 1. 
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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 31.05.2021 г.  

 

Седма точка от дневния ред: 

Докладна записка от Сетвийе Имамовас вх. № 130/17.05.2021 г., относно: 

Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село Помен за 2020 

година. 

По нея докладва:  

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

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

Комисията по „Териториално устройство и строителство, общинска собственост, 

местно самоуправление и нормативна уредба” разгледа на свое заседание предоставената 

ни Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село Помен за 2020 

година. 

Бюджетът на кметство Помен 2020 г. беше 75 448 лв, изпълнението е 67 013 лв. За 

периода от местни данъци и такси в кметството са събрани 17 523 лв. В селото по 

постоянен адрес са регистрирани 423 жители, а по настоящ адрес са 305. Извършени 

административни услуги на гражданите са на стойност 1 255 лв., а обредните са 294 лв. 

Благострояването е на много високо ниво, редовно се косят тревните площи, хората са 

стриктни и спазват изискванията за сметосъбиране. Необходими са им още контейнери, 

въпреки че те са направили организация за изхвърлянето на отпадъците до близките 

контейнери. За периода са организирани 2 акции за предаване на бракувани електроуреди. 

В селото няма грубо нарушаване на обществения ред. През периода са подадени 3 жалби. 

Има изградено видео наблюдение на двата входа на селото, както и 3 камери по центъра. 

Гробищните паркове са в добро състояние и са водоснабдени. Работниците по 

чистота към кметството косят редовно и почистват контейнерите за смет в двата парка. 

През месец юни 2020 г. завърши ремонтът на сградата на здравната служба, като там беше 

преместена и пощенската станция. 10 потребители получават безплатна храна. 4 човека 

работят по програмата „Личен асистент”, които обслужват 8 потребители. И през тази 

година продължават да доставят пенсии, хляб, хранителни продукти и лекарства на болни 

и възрастни хора. 

 

В разискванията по седма точка участие взеха: 
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1. Христина Ефтимва – Общински съветник: 

Кметство Помен трябва да е за пример по отношение на сметосъбирането, затова аз 

ще се обърна към Кмета на Общината, тъй като в информацията пише, че се нуждаят от 

закупуването на 25 броя съдове за разделно събиране на отпадъците. Нека помислим и да 

им ги осигурим. 

 

Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Сетвийе Имамова с вх. № 

130/17.05.2021 г. е явно, моля гласувайте. 

 

След приключване на разискванията по седма точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от 

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

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

№ 273 по Протокол № 15/29.12.2020 г. и Докладна записка с вх. № 130 от 17.05.2021 г. 

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

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

 

РЕШЕНИЕ 

№ 369 

 

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

Кметство село Помен през 2020 г. и проблемите, които стоят пред него. 

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

Помен  през 2020 г. и проблемите, които стоят пред него. 

 

Осма точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 132/18.05.2021 г., относно: 

Изменение на Решение № 362, взето на заседание на Общински съвет – Две могили с 

Протокол № 19/29.04.2021 г. 

По нея докладва:  

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

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

политика”: 

Постъпила е докладна записка относно промени в културния календар на Община 
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Две могили, а именно до 30.06. да се отменят всички културни мероприятия предвидени 

за провеждане. Доклазната записка предизвика сериозни дебати и дискусии. Вярно е, че 

има удължаване на извънредната епидемична обстановка в Република България, но също 

така е вярно и че всички мерки започнаха да се разхлабват, спортине мероприятия 

започнаха да се провеждат с публика и ако чакаме да се отмени епидимиологичната 

обстановка, за да започнем да изпълняваме мероприятията по Културния Календар може 

да се окаже, че втора поредна година няма да имаме културни мероприятия. Като се има 

предвид, че общо взето те са четири сериозните мероприятия – Живата вода в Каран 

Върбовка; Харцоите в Кацелово; Етносите в Батишница и Плодорието в Чилнов. 

По принцип комисията гласувахме да се отменят мероприятията, но аз смятам, че 

е нужно да дебатираме, понеже втора поредна година без културни мероприятия на 

територията на общината при положение, че заболелите намаляват не бива. 

 

В разискванията по осма точка участие взеха: 

1. Драгомир Дамянов – Общински съветник: 

Аз ще изкажа стоето отрицателно становище – през м. юни имаме три събития в 

Културния Календар – първи юни – Международния ден на детето; втори юни – Деня на 

Ботев и в село Каран Върбовка – Света Марина. 

Имайко предвид епидемичната обстановка и информация от РЗИ Русе, през 

миналата седмица няма нито един случай на заболели на територята на нашата община, а 

през тази седмица има един случай. 

Това означава, че ние бягаме от отговорност да направим едни културни 

мероприятия, където дискотеките и ресторантите са отворени, а всички тези мероприятия 

ще се провеждат на открито. Това означава ли, че общинското ръководство не иска да се 

ангажира с тези културни мероприятия и да не прави нищо. 

Нашата група ще гласува да отпадне тази забрана за провеждане на културни 

мероприятия. Две години са достатъчно време за бездействие, относно културния 

календар. Обстановката, както каза и колегата в цялата страна е благоприятна. Аз бях в 

южна Блгария, минах през Айтос и там имаше панаир, не знам ние от какво се плашим. 

Сигурно се плашим да не се ангажираме и да не поработим за тези два хубави празника – 

деня на детето и Живата вода в Каран Върбовка и Деня на Ботев. Мисля, че ако се 

организира някакво честване в съвсем тесен кръг, тази докладна записка е безсмислена. 

Нашето становище е това нещо да се остане и да може да се организират тези 

празници и да се почувства, че тази обстановка е преминала. 

2. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 
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Не е безсмислена, докладната записка трябва да я приемем, иначе излиза, че ние се 

противопоставяме на разпорежданията от по-високо ниво на Министъра на 

здравеопазването. 

Що се касае да, подкрепям и тезата на колегите като предложение – някои събития, 

които са на открито в по-изолиран район, спазвайки правилата за отстояние може и да се 

провеждат. Но ние някак как да дефинираме тук кое мероприятие, при какви условия 

може да се проведе, защото няма кой да упражни такъв контрол. По принцип аз също съм 

за разхлабване на мерките, но докладната записка трябва да си я приемем. Не може под 

един знаенател да поставим всичко – няма да приемем докладната, значи разрешаваме 

всичко, който каквото иска това да прави, пак говорим за отговорността.  

3. Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник: 

Може и да не съм права, възможно е и г-н Чолаков да е прав, но имам чувството, че 

бягаме от някаква отговорност, защото бяхте свидетели на 24 май абитуриентите си 

направиха празника навън, на площада имаше хора, какъв е проблемът. За 1-ви юни 

имаше обява в читалището, че ще бъде проведен празника, защо Общината някак си 

абдикира от задълженията си да направи някакъв културен живот. 

Другото, което е – знаете, че празникът „Жива вода“ е изключително важен и не 

само като културно мероприятие, но и от икономическа гледна точка за местния бизнес. 

Ами като не може в този месец да се направи, помислете да бъде изместен в някоя друга 

дата. Но не така с лека ръка да отменяме културния календар и икономиката да се справят 

кой, както може. Има магазини, има ресторанти в този град и те трябва да работят. Тези 

хора са работодатели и дават хляб на много други жители на територията на нашата 

община. Крайно време е да се помисли за живяване на икономиката в тази община и най-

малкото е с едни такива мероприятия да живне града и нещата да потръгнат. 

4. Драгомир Дамянов – Общински съветник: 

Изказването на г-н Чолаков е несъстоятелно в този смисъл, защото миналия месец 

приехме същото решение до 31.05. да няма никакви мероприятия, а на 24.05. в село 

Бъзовец имаше сергии, тъй като имаше празник на селото. За какво да приемем такива 

решения, след като те не се изпълняват. И кой носи отговорност в село Бъзовец, г-н 

Чолаков, след като сме приели това решение. Общината контролира ли нещо, кметът на 

населеното място контролира ли, или само вземаме такива решения, които не се следят. 

5. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 

Най-лесно е да вземем или да не вземем дадено решение. Отговорността пада на 

Кмета на Общината. Ако пламне нщо тук кой тогава ще носи отговорност – пак Кмета на 

Общината. Това, че се е провело мероприятие в дадено населено място, явно не сте 

слушали до края какво казах – нямам нищо против, дори бех го подкрепил, стига да се 
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спазват всички мерки. Кой ще поеме там отговорността – естествено, че ще я поеме 

местния кмет, който е там, няма да е Общинския съвет, нито Кмета на Общината. 

6. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Слушах много внимателно всичко, което се каза до момента от вас и това, което ми 

направи най-голямо впечатление са думите „… бягане от отговорност на Общината, да не 

работим и да абдикираме …“. 

Първо искам да кажа, без да се хваля, че аз съм носил много по-голяма отговорност 

от всички вас тук за живот на хора, не за материални средства, така че аз съм научен да 

нося отговорност. 

Второ – прецизирам по тежесни коефициенти кое може и кое не може да стане. 

Както вие казахте – мероприятия …. На 1-ви юни ще видите, че ще има 

мероприятия от сутринта до вечерта. Това означава, че ние и общинска администрация 

работим. 

С тази докладна записка, която искам от вас, ние премахваме само тези 

мероприятия, на които ще има насищане на хора от различни краища на България. 

Говоря за фестивалите, на които идват хора от цялата страна. Аз нямам нищо 

против за мероприятия, които се осъществяват на територията на нашата община и са 

основно от населението на нашата община. И това, което каза г-н Дамянов, за миналата и 

тази седмица е регистриран само един човек, аз мисля, че това е и причината да нямаме 

много заразени. Защото ако бяхме провери панаирите със сергиите, аз ви гарантирам, че 

нямаше да бъде само един човек да тези две седмици, а щяха да бъдат много, много 

повече. Ние сме си тук „наши хора“, така да се каже по селата и в града, но дойдат ли 

външни хора от други населени места, точно това ще бъде и причината за разнасянето на 

тази зараза. 

В крайна сметка аз съм избран от жителите на тази община и аз съм длъжен да 

отговарям за здравеопазването на жителите на тази община. 

По отношение на г-жа Нечева за съживване на икономиката, аз съжалявам ако 

икономиката на България чака на кръчмите. 

Защо никой от този общински съвет не каза нещо позитивно, а само негативното се 

гледа, защо никой не вижда общинска пътна мрежа, защо никой не вижда ремонтите на 

здравните участъци, на детските градини, на училищата, изграждането на 

видеонаблюдение, което никога не е имало в тази община, на сигурността на гражданите в 

цялата община, точно благодарение и на работата на полицията и на работата в общината. 

Това съживява икономиката, а не пиене и ядене по ресторантите. Това създава дори 

проблеми на населението, виждаме какво става по балове и по веселби. Онази вечер бях в 

Русе да видя – с чупене на бутилките по площада, и ако това за вас е развитие на 
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икономиката, съжалявам, аз не ог виждам като развитие на икономиката. Аз я виждам по 

съвсем друг начин със създаване на инфраструктура, със създаване на сигурност, със 

създаване на добри условия за отглеждане на деца и точно това са и приоритетите на 

общинска администрация и аз мисля, че ние си ги спазваме. А културата, да също е важна, 

но културата, тук се обръщам и към директорите на училищата – защо всички чакат на 

общината и на общинската администрация. 24 май е ден ан просветата – къде са 

учителите, къде са директорите, аз като Кмет няма да откажа пълно съдействие, но 

лошото е, че всички институции чакат цялата организация да се прави тук, няма 

инициатива от хората. Точно това е целта на демокрацията и на пазарната икономика – 

инициатива на населението, а не инициатива на съвета, както повечето хора казват. 

Всичко съвета трябва да прави и трябва да се върнем 30 години назад, когато всичко 

чакахме съвета да направи и партийния секретар. Нашата работа е средствата, които се 

събират да ги разпределяме правилно по приоритети, да създаваме добрите условия за 

живеене на населението, да създаваме сигурността. Има читалища, читалищни 

настоятелства, които получават заплати, има училища, директори, детски градини … Аз 

бих насочил въпроса си точно в тази насока – къде са всички тези институции. Аз като 

кмет на бягам от отговорност и никога не съм отказвал да съдействам на някой, който е 

дошъл с предложение, както ще бъде на 1-ви юни – мероприятие, което ще се проведе 

съвместно с полиция, с пожарна, ще бъде колкото интересно за децата, толкова и 

поучително. С мероприятията следобед, с награждаването на отбора на децата от ФК, с 

детската дискотека, която ще се проведе вечерта в ОП „Обществено хранене“. Ние си 

правим мероприятията, но не мога да приема това, което казвате, че едва ли не бягам от 

отговорност, и че не работим, и че абдикираме. Аз мисля, че това не е вярно категорично. 

Това означава, че цялата администрация никой, нищо не работи, но за да се случва 

всичко това, което се вижда и в града и в селата, няма как да стане без съдействието на 

хората, които работят в общинска администрация. Това не е само работа, а това е и 

експетриза на тези хора. С това, което се казва е, че се обезличава едва ли не експертизата 

и работата на тези хора. Мен ме оставете, аз съм политическа фигура, аз задавам 

политиките, но работниците са хората тук под мен и когато се говори така … Аз днес съм 

кмет, утре няма да съм аз, друг ще е на моето място, но не може да се говори и да се 

насочва вниманието само в тази насока. Никога не чух да се каже доброто, което е 

направено. Това също е реклама за общината, а ние като политици и като представители 

на населението, което ни е избрало, точно това трябва да ни бъде целта, а не да казваме 

колко е лоша общината, като се фиксира вниманието върху моята личност, да се каже едва 

ли не, че аз съм пълен некадърник и нищо не работя. С всички тези становища, мнения и 
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хипотези едва ли не на Общината и се прави лошата реклама и оттам нататък аз вече не 

знам кой абдикира и кой създава лошия имидж. 

Както и имиджа на цяла България, че била най-корумпираната – да, най-

корумпираната, защото аз не съм бил с американци и австралийци и какви ли не и не съм 

виждал как работят и те. Да де, но те не отиват да се оплакват от собствената си държава 

пред други, а си решават недоразуменията вътрешно. А само ние и афганистанците ходим 

и се топим един друг и в един момент България е зле, ами зле ще е защото ние сами си го 

правим всичко това. Нищо лошо няма, политика се прави, пред телевизия и камери, 

населението да гледа, да, но проблемите, които се поставят тук, могат да се обсъдят и нито 

един от вас, който е дошъл при мен с даден проблем, никого не съм върнал, всеки един 

съм го изслушвал и където мога помагам. Но тук това вече ми прилича повече на агитация 

за избори, отколкото на нещо смислено, което да го свършим. 

4. Драгомир Дамянов – Общински съветник: 

Ние гледаме решението такова, каквото ни се предлага и Вие много правилно 

обяснихте, обаче служителят от общинската администрация не ни каза тези неща, които 

Вие сега казахте. 

Вижте какво пише в решението – „До 30.06.2021 г. отменя всички културни 

мероприятия, предвидени в приетия Културен календар за 2021 г.“. А те са три, ами 

кажете, че отменяте само Жива вода, а останалите празници остават и ние ще бъдем „за“. 

Обаче когато нямате разяснителна кампания, Вие подвеждате Общинския съвет. 

Вашия служител го викахме на комисията и каза, че се отменят всички 

мероприятия. Ние, общинските съветници гледаме какво пише, а какво Вие мислите 

трябва да ни информирате, както сега ни инхормирахте, че тази докладна записка е 

дефакто формална. Формално ще я гласуваме, а всички мероприятия ще се провеждат, 

обаче когато не сме информирани, ние вземаме други становища. 

Не сме против, но трябва да има комуникация. Това, което е написано противоречи 

на това, което Вие казвате. 

5. Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник: 

Не знам какво толкова се случи.  

Първо, г-жо Придседател към Вас – говорим по докладна записка, говорим за 

Културния календар, г-н Кмета с моите уважения към Вас и към всичко, което сте 

направили за Общината, в момента обсъждаме Културния календар, а Вие сякаш Ви 

засегнах с нещо лично и отидохте в някаква посока за инфраструктура и т.н. 

В момента обсъждаме сало и единствено Културния календар и какво лошо имаше 

в това, че Ви предложихме тази Жива вода да бъде преместена в друг месец. Ако Вие се 
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гордеете с това, че нашето общество е ограничено само до нашите жители, то за мен това 

е абсолютно неправилно. 

С тези събори ние трябва да привличаме външни посетители, това е целта, за да 

влязат външни хора. Как не разбирате, че един такъв фестивал ще привлече хора, ще 

посетят село Каран Върбовка, ще има някакъв културен и икономически живот. Същото и 

с пещерата, същото е и със събора на Харцоите, дори мен ако ме питатате във всяко едно 

населено място трябва да има такива събори. Задължително е, за да има хора. Нека да им 

хареса инфраструктурата на Общината, да им харесат училищата, да си закупят жилища, 

защото сме на 35 км от областния център, а нашият град се обезлюдява. 

Нашето предложение е да има културни мероприятия, да бъдат изместени ако 

трябва с един месец. 

 

Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

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

132/18.05.2021 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 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. № 132 от 18.05.2021 г. след проведено явно 

гласуване с 8 (осем) гласа „За”, 4 (четири) гласа „Против” и 1 (един) глас 

„Въздържал се”, прие 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 370 

 

 1. Изменя т. 1 от Решение № 362 по Протокол № 19/29.04.2021 г. на Общински 

съвет - Две могили, като тя добива следния вид: „Приема промени в Културен календар на 

Община Две могили за 2021 г., както следва: 

- До 30.06.2021 г. отменя всички културни мероприятия, предвидени в приетия 

Културен календар за 2021 г.“ 

2. В останалата си част текста на решението остава непроменен. 

3. Възлага на Кмета на Общината да изпълни решението на Общински съвет. 
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Девета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 133/18.05.2021 г., относно: 

Предоставяне безвъзмездно за управление на част от имот – публична общинска 

собственост. 

По нея докладва:  

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

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

Сградата, която се използва за нуждите на Центъра за спешна медицинска помощ – 

гр. Русе, филиал гр. Две могили с идентификатор 20184.1.2923.1 по КККР на гр. Две 

могили, общ. Две могили, обл. Русе се ремонтира основно и поради тази причина те нямат 

помещение, където да осъществяват своята дейност. Във тази връзка, Кметът на 

Общината е предоставил на ЦСМП – гр. Русе, филиал гр. Две могили помещение в 

сградата на Поликлиниката в гр. Две могили в югоизточния край на втория етаж. 

Ползването на това помещение безвъзмездно ще продължи още няколко месеца докато 

приключи ремонта на гореописаната сграда. Поради тази причина е необходимо да бъде 

взето решение от Общинския съвет, за да се сключи договор за предоставяне 

безвъзмездно за управление. 

Съгласно разпоредбата на чл. 12, ал. 3 от Закона за обинската собственост 

„Имотите и вещите - общинска собственост, които не са необходими за нуждите на 

органите на общината или на юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка, 

могат да се предоставят безвъзмездно за управление на други юридически лица на 

бюджетна издръжка или на техни териториални структури“. 

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 девета точка нямаше. 

  

Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

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

133/18.05.2021 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 28.05.2021 година  
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Относно: Предоставяне безвъзмездно за управление на част от имот – публична 

общинска собственост. 

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

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ” 

1. Ахмед Недрет Ахмед +   

2. Бисер Йорданов Йончев +   

3. Галя Миткова Додева +   

4. Драгомир Дамянов Драганов +   

5. Ивайло Димитров Иванов +   

6. Ивайло Пенев Иванов  +   

7. Мехмед Руждиев Мехмедов  +   

8. Мехмед Селманов Чолаков +   

9. Румен Манолов Марков +   

10. Соня Петрова Неделчева – Нечева  +   

11. Христина Димитрова Ефтимова +   

12. Юлиана Кънчева Тодорова +   

13. Юсеин Ахмедов Юсеинов +   

 Общо: 13   

 

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

т. 8 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и 

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

дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация във връзка с  чл. 12, ал. 3 от Закона за общинската 

собственост и Докладна записка с вх. № 133 от 18.05.2021 г. след проведено поименно 

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

„Въздържал се”, прие 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 371 

 

1. Предоставя безвъзмездно за управление за срок до приключване на ремонтните 

дейности на сграда с идентификатор 20184.1.2923.1 по КККР на гр. Две могили, общ. Две 

могили, обл. Русе, считано от 01.06.2021 г. на Център за спешна медицинска помощ – гр. 

Русе, филиал гр. Две могили, част от имот - публична общинска собственост по Акт за 
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публична общинска собственост № 3725/24.03.2015 г. на Кмета на Община Две могили, 

представляващ  триетажна сграда с идентификатор 20184.1.1565.1 по КККР на гр. Две 

могили, общ. Две могили, обл. Русе, със застроена площ от 492 кв. м., с предназначение за 

„Здравно заведение“, находяща се върху имот с идентификатор 20184.1.1565 по КККР на 

гр. Две могили, общ. Две могили, обл. Русе, с площ от 2779 кв. м., трайно предназначение 

на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – „За друг обществен обект, 

комплекс“, а именно: помещение намиращо се в югоизточния край на втория етаж в 

сградата. 

2. Възлага на Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите действия 

за изпълнение на решението. 

 

Десета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 134/18.05.2021 г., относно: 

Предоставяне безвъзмездно за управление на част от имот – публична общинска 

собственост. 

По нея докладва:  

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

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

Община Две могили е собственик на недвижим имот по Акт за публична общинска 

собственост № 3725/24.03.2015 г., а именно – триетажна сграда с идентификатор 

20184.1.1565.1 по КККР на гр. Две могили, общ. Две могили, обл. Русе със застроена 

площ от 492 кв. м. с предназначение за „Здравно заведение“, находяща се върху имот с 

идентификатор 20184.1.1565 по КККР на гр. Две могили, общ. Две могили, обл. Русе с 

площ от 2779 кв. м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на 

трайно ползване – „За друг обществен обект, комплекс“. 

Две помещения от гореописания имот са били предоставени безвъзмездно за 

ползване на Център за спешна медицинска помощ - гр. Русе, филиал гр. Две могили за 

срок от 10 години с Решение № 942 по Протокол № 60/29.04.2011 г. на Общински съвет – 

Две могили. На 01.07.2011 г. е сключен договор за предоставяне за безвъзмездно ползване 

на общински недвижим имот със срок до 01.07.2021 г. 

На 06.04.2021 г. в Деловодството на Община Две могили е постъпило писмо от 

Център за спешна медицинска помощ – гр. Русе, с което ни уведомяват, че на 01.07.2021 г. 

изтича срока на договора за предоставяне за безвъзмездно ползване на общински 

недвижим имот, сключен между Община Две могили и ЦСМП – гр. Русе. По силата на 

този договор, Общината предоставя за срок от 10 години, считано от 01.07.2011 г., части 

от имот – публична общинска собственост (Помещения № 1 и № 2, предназаначени за 
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„лекарски кабинет“ в сградата на „Поликлиниката“ в гр. Две могили). Във връзка с това от 

ЦСМП – гр. Русе са поискали предприемане на действия за сключване на нов договор за 

предоставяне на тези помещения безвъзмездно за управление за срок от 10 години. 

Съгласно разпоредбата на чл. 12, ал. 3 от Закона за обинската собственост 

„Имотите и вещите - общинска собственост, които не са необходими за нуждите на 

органите на общината или на юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка, 

могат да се предоставят безвъзмездно за управление на други юридически лица на 

бюджетна издръжка или на техни териториални структури“. 

Комисията по „Териториално устройство и строителство, общинска собственост, 

местно самоуправление и нормативна уредба” разгледа на свое заседание настоящата 

докладна записка и излезе със становище предложеният ни проект на решение в нея да 

бъде приет. 

Разисквания по десета точка нямаше. 

 

Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

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

134/18.05.2021 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 28.05.2021 година  

 

Относно: Предоставяне безвъзмездно за управление на част от имот – публична 

общинска собственост. 

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

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ” 

1. Ахмед Недрет Ахмед +   

2. Бисер Йорданов Йончев +   

3. Галя Миткова Додева +   

4. Драгомир Дамянов Драганов +   

5. Ивайло Димитров Иванов +   

6. Ивайло Пенев Иванов  +   

7. Мехмед Руждиев Мехмедов  +   

8. Мехмед Селманов Чолаков +   
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9. Румен Манолов Марков +   

10. Соня Петрова Неделчева – Нечева  +   

11. Христина Димитрова Ефтимова +   

12. Юлиана Кънчева Тодорова +   

13. Юсеин Ахмедов Юсеинов +   

 Общо: 13   

 

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

т. 8 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и 

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

дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация във връзка с  чл. 12, ал. 3 от Закона за общинската 

собственост и Докладна записка с вх. № 134 от 18.05.2021 г. след проведено поименно 

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

„Въздържал се”, прие 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 372 

 

1. Предоставя безвъзмездно за управление за срок от 10 /десет/ години, считано от 

01.07.2021 г. на Център за спешна медицинска помощ – гр. Русе, филиал гр. Две могили, 

части от имот - публична общинска собственост по Акт за публична общинска 

собственост № 3725/24.03.2015 г. на Кмета на Община Две могили, представляващ  

триетажна сграда с идентификатор 20184.1.1565.1 по КККР на гр. Две могили, общ. Две 

могили, обл. Русе, със застроена площ от 492 кв. м., с предназначение за „Здравно 

заведение“, находяща се върху имот с идентификатор 20184.1.1565 по КККР на гр. Две 

могили, общ. Две могили, обл. Русе, с площ от 2779 кв. м., трайно предназначение на 

територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – „За друг обществен обект, 

комплекс“, а именно: 

1.1. Помещение № 1 с площ от 17,17 кв. м., предназначено за „Лекарски кабинет“, 

находящо се на първия етаж в триетажна сграда с идентификатор 20184.1.1565.1 по КККР 

на гр. Две могили, общ. Две могили, обл. Русе. 

1.2. Помещение № 2 с площ от 17,78 кв. м., предназначено за „Лекарски кабинет“, 

находящо се на първия етаж в триетажна сграда с идентификатор 20184.1.1565.1 по КККР 

на гр. Две могили, общ. Две могили, обл. Русе. 
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2. Възлага на Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите действия 

за изпълнение на решението. 

 

Единадесета точка от дневния ред: 

 Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 138/18.05.2021 г., относно: 

Провеждане на редовно отчетно Общо събрание на ВиК ООД град Русе. 

По нея докладва:  

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

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

В деловодството на Община Две могили е постъпило писмо от ИД Управител на 

„ВиК“ ООД град Русе, с което ни уведомява, че на основание чл. 138 от Търговския зъкон 

във връзка с чл. 25 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, 

свиква редовно отчетно Общо събрание на съдружниците, което ще се проведе на 

04.06.2021 г. от 10:30 часа, в заседателната зала на административната сграда в град Русе 

на ул. „Добруджа“ № 6, при следния проект за дневен ред: 

1. Отчет на Управителя за дейността на „ВиК“ ООД – град Русе за 2020 година. 

2. Приемане на Годишен финансов отчет на „ВиК“ ООД – град Русе за 2020 година. 

3. Приемане на Доклад на одитния комитет на „ВиК“ ООД – град Русе за 2020 

година. 

4. Разпределение на печалбата на дружеството за 2020 година. 

5. Разни. 

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 единадесета точка нямаше. 

 

Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

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

138/18.05.2021 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 28.05.2021 година  

 

 Относно: Провеждане на редовно отчетно Общо събрание на ВиК ООД град 

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

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ” 

1. Ахмед Недрет Ахмед +   

2. Бисер Йорданов Йончев +   

3. Галя Миткова Додева +   

4. Драгомир Дамянов Драганов +   

5. Ивайло Димитров Иванов +   

6. Ивайло Пенев Иванов  +   

7. Мехмед Руждиев Мехмедов  +   

8. Мехмед Селманов Чолаков +   

9. Румен Манолов Марков +   

10. Соня Петрова Неделчева – Нечева    + 

11. Христина Димитрова Ефтимова +   

12. Юлиана Кънчева Тодорова +   

13. Юсеин Ахмедов Юсеинов +   

 Общо: 12 0 1 

 

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

ал. 1, т. 9 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и 

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

дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация и Докладна записка с вх. № 138 от 18.05.2021 г. след 

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

и 1 (един) глас „Въздържал се”, прие 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 373 

 

 1. Определя Георги Великов – Зам.-кмет на Община Две могили да вземе участие 

в редовното отчетно Общо събрание на съдружниците на ВиК ООД град Русе, което ще се 

проведе на 04.06.2021 г. (петък) от 10:30 часа, в заседателната зала на административна 

сграда в град Русе, ул. „Добруджа“ № 6. 

 2. Дава съгласие по предложените за решение в проекта на дневен ред точки да 

гласува, както следва: 
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 2.1. Приема Отчет на Управителя за дейността на „ВиК“ ООД – град Русе за 2020 

година. 

 2.2. Приема Годишен финансов отчет на „ВиК“ ООД – град Русе за 2020 година. 

 2.3. Приема Доклад на одитния комитет на „ВиК“ ООД – град Русе за 2020 

година. 

 2.4. Приема Разпределение на печалбата на дружеството за 2020 година. 

 

Дванадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 144/21.05.2021 г., относно: 

Предоставяне безвъзмездно за управление на движима вещ – лек автомобил „Тойота 

Корола“, с рег. № Р4959ВТ. 

По нея докладва:  

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

Община Две могили е собственик на лек автомобил „Тойота Корола“, е per. № Р 

4959 ВТ. Към настоящия момент автомобила се използва за нуждите на общинска 

администрация Две могили. Предвид дейностите, развивани от Общинско предприятие 

„Обществено хранене“ е необходимо предоставянето на лекия автомобил безвъзмездно за 

управление за срок от 5 години. 

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

разпореждане е имоти и вещи — общинска собственост в Две могили, област Русе, 

движимите вещи — частна общинска собственост се предоставят безвъзмездно за 

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

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

Комисията по „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 дванадесета точка участие взеха: 

1. Бисер Йончев – Общински съветник: 

Аз ще гласувам против, тъй като на заседанието на комисията ни беше обяснено, че 

автомобилът ще бъде използван за извозването на храна. Смятам, че не е подходящ и не 

отговаря на санитарните мерки. 

 

Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

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

144/21.05.2021 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 
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на 

общинските съветници, гласували поименно на 28.05.2021 година  

 

Относно: Предоставяне безвъзмездно за управление на движима вещ – лек 

автомобил „Тойота Корола“, с рег. № Р4959ВТ. 

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

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ” 

1. Ахмед Недрет Ахмед +   

2. Бисер Йорданов Йончев  +  

3. Галя Миткова Додева +   

4. Драгомир Дамянов Драганов +   

5. Ивайло Димитров Иванов +   

6. Ивайло Пенев Иванов  +   

7. Мехмед Руждиев Мехмедов  +   

8. Мехмед Селманов Чолаков +   

9. Румен Манолов Марков +   

10. Соня Петрова Неделчева – Нечева    + 

11. Христина Димитрова Ефтимова +   

12. Юлиана Кънчева Тодорова +   

13. Юсеин Ахмедов Юсеинов +   

 Общо: 11 1 1 

 

По дванадесета точка от дневния ред, Общинският съвет, на основание 

основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация във връзка е чл. 3, ал. 2, т. 2 от 

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

комисии и взаимодействието му е общинската администрация, чл. 12, ал. 1 от Закона 

за общинската собственост, чл. 33 от Наредба № 7 за реда за придобиване, 

управление и разпореждане е имоти и вещи - общинска собственост в Община Две 

могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 144 от 21.05.2021 г. след проведено 

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

„Въздържал се”, прие 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 374 
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 1. Предоставя на Общинско предприятие „Обществено хранене” - гр. Две могили 

безвъзмездно за управление лек автомобил „Тойота Корола” с per. № Р4959ВТ, за срок от 

5 години. 

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

„Обществено хранене“ - гр. Две могили за предоставяне за управление на превозното 

средство. 

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

предостави копие от същия в Общински съвет. 

 

 Тринадесета точка от дневния ред: 

 Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 135/18.05.2021 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Станислава Тодорова Манева за раждане 

на второ дете – Кремена Галинова Стефанова. 

По нея докладва:  

1. Юсеин Юсеинов – член на Комисията по „Образование, култура, 

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

политика” и член 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 тринадесета точка нямаше. 

 

 Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

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

135/18.05.2021 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 
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дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация във връзка с чл. 3, ал. 1 и 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. № 135 от 18.05.2021 г. след 

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

(нула) гласа „Въздържал се”, прие 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 375 

 

1. Отпуска на Станислава Тодорова Манева, живееща в град  Две могили, община 

Две могили, ул. „Цар Иван Асен” № 20, еднократна финансова помощ в размер на 250,00 

(двеста и петдесет) лева, за раждане на второ дете – Кремена Галинова Стефанова, родено 

на 20.11.2020г. 

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

Общинския съвет”. 

 

 Четиринадесета точка от дневния ред: 

 Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 136/18.05.2021 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Белослава Георгиева Георгиева за раждане 

на второ дете – Магдалена Цаниславова Маринова. 

 По нея докладва: 

 1. Юсеин Юсеинов – член на Комисията по „Образование, култура, 

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

политика” и член 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. 
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Разисквания по четиринадесета точка нямаше. 

 

 Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

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

136/18.05.2021 г. е явно, моля гласувайте. 

 

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

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

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

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация във връзка с чл. 3, ал. 1 и 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. № 136 от 18.05.2021 г. след 

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

(нула) гласа „Въздържал се”, прие 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 376 

 

1. Отпуска на Белослава Георгиева Георгиева, живееща в град Две могили, община 

Две могили, ул. „Цар Иван Асен” № 23, еднократна финансова помощ в размер на 250,00 

(двеста и петдесет) лева, за раждане на второ дете – Магдалена Цаниславова Маринова, 

родено на 14.04.2021 г. 

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

Общинския съвет”. 

 

 Петнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 137/18.05.2021 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Инджиля Ахмедова Юмер за раждане на 

първо дете – Атлас Йомероглу. 

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

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

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

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

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

подаденото заявление за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на първо 

дете. Всички необходими документи, съгласно изискванията на наредбата са представени 

в срок и са редовни, с изключение на това, че бащата на детето не е жител на нашата 

община, поради което стонавището на комисията е заявлението да бъде уважено на 50 %. 

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 100 лева. 

 

Разисквания по петнадесета точка нямаше. 

 

 Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

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

137/18.05.2021 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 и ал. 2 във връзка с чл. 4, ал. 1, 

чл. 5, т. 1.1, чл. 9, т. 1, чл. 10, т. 1 и 2 от Наредба № 10 за изплащане на еднократна 

помощ при раждане на дете, подпомагане на пострадали при пътно-транспортни 

произшествия, производствени аварии, пожари, природни бедствия и други от 

бюджета на община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 137 от 

18.05.2021 г. след проведено явно гласуване с 13 (тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) 

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

 

РЕШЕНИЕ 

№ 377 

 



 48

1. Отпуска на Инджиля Ахмедова Юмер, живееща в град Две могили, ул. „Дунав” 

№ 32, еднократна финансова помощ в размер на 100,00 (сто) лева, за раждане на първо 

дете – Атлас Йомероглу, родена на 09.12.2020 г. 

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

Общинския съвет”. 

 

 Шестнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 141/19.05.2021 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Веселин Тотев Иванов на 67 г., живеещ в 

село Батишница.  

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. В него се описва 

тежкото здравословно състояние на заявителя, към което са приложени документи, 

удостоверяващи това. В действителност състоянието на човека е много тежко, поради 

което комисията излезе със становище заявлението да бъде уважено. Комисията по 

„Бюджет и финанси” също разгледа на свое заседание заявлението и излезе със становище 

да бъде отпусната еднократна финансова помощ в размер на 300 лева. 

 

В разискванията по шестнадесета точка участие взеха: 

1. Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник: 

Аз предлагам тук да отпуснем 400 лева, защото всички си спомняте на предходното 

заседание отпуснахме 400 лева на лице, което всички познавате. Този случай не е по-

маловажен и на човека от сега на татък ще са му необходими много средства, за да 

завърши лечението си. 

2. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 

Аз подкрепям предложението на г-жа Нечева. Нека отпуснем 400 лева. 

3. Бисер Йончев – Общински съветник: 

Тъй като лично познавам лицето не посмях да предложа повече пари на 

заседанието на комисията. Положението му наистина е много сериозно, нека му отпуснем 

400 лева. 

4. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 
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Съгласен съм с предложението помощта да бъде този размер. 

 

 Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

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

141/19.05.2021 г. е явно, моля гласувайте. 

 

След приключване на разискванията 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 и с чл. 5 ал. 5, чл. 9, ал. 1, и ал. 2, чл. 11, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 10 за изплащане 

на еднократна помощ при раждане на дете, подпомагане на пострадали при пътно-

транспортни произшествия, производствени аварии, пожари, природни бедствия и 

други от бюджета на община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 141 

от 19.05.2021 г. след проведено явно гласуване с 13 (тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) 

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

 

РЕШЕНИЕ 

№ 378 

 

1. Отпуска на Веселин Тотев Иванов на 67 г., живеещ в село Батишница, община 

Две могили, ул. „Кирил и Методии” № 18, еднократна финансова помощ в размер на 400 

(четиристотин) лева. 

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. № 142/19.05.2021 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Галя Валентинова Германова за раждане 

на трето дете – Стефан Мирославов Радков. 

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

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

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

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

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

подаденото заявление за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на трето 

дете. Всички необходими документи, съгласно изискванията на наредбата са представени 

в срок и са редовни, с изключение на това, че бащата на детето е регистриран като жител 

на нашата община от м. май, а изискванията на наредбата е 6 месеца, поради което 

стонавището на комисията е заявлението да бъде уважено на 50 %. Комисията по „Бюджет 

и финанси” също разгледа на свое заседание заявлението и излезе със становище да бъде 

отпусната еднократна финансова помощ за раждане на трето дете в размер на 150 лева. 

 

Разисквания по седемнадесета точка нямаше. 

 

 Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

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

142/19.05.2021 г. е явно, моля гласувайте. 

 

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 във връзка с чл. 4, ал. 1, чл. 5, т. 

1.3, 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. № 142 от 19.05.2021 г. след 

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

(нула) гласа „Въздържал се”, прие 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 379 

 

1. Отпуска на Галя Валентинова Германова, живееща в град Две могили, община 

Две могили, ул. „Дружба” № 72, еднократна финансова помощ в размер на 150,00 (сто и 
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петдесет) лева, за раждане на трето дете – Стефан Мирославов Радков, родено на 

10.05.2021 г. 

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. № 148/27.05.2021 г., относно: 

Промяна в списъка на обектите, одобрени за текущ ремонт от трансформирани средства 

от целева субсидия за капиталови разходи през 2021 г.  

По нея докладва:  

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

С Писмо ФО-20 от 16.03.2021 г. на Министерство на финансите, във връзка с чл. 89 

от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г., е дадено разрешение за 

трансформиране на целева субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за 

неотложни текущи ремонти, съгласно Решение № 323 от 26.02.2021 г. и приложена 

справка за 142 590 лв. 

На 13.04.2021 г. беше обявена обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител 

за извършване на текущ ремонт на улици в Община Две могили“, по три обособени 

позиции с единадесет подобекта. След изтичане на срока за подаване на документи по 

тази обществена поръчка в деловодството на общината не е постъпила нито една оферта, 

поради което процедурата е прекратена. Анализирайки причините за липсата на интерес 

от страна на евентуалните изпълнители се устави, че цените на петрола и тези на неговите 

производни – битум, асфалтова смес, дизелово гориво, бензин и ГСМ са се повишили 

значително. В резултат на това обявената прогнозна стойност на обществената поръчка е 

под пазарната цена за пътни работи и по-точно за асфалтиране и текущ ремонт на пътища. 

Съобразявайки състоянието на пазара, както и промените в сметните норми се налага 

намаляване на обема на предвидените ремонтни дейности и коригиране на техническата 

спецификация на обществената поръчка. В направеното предложение всички тези фактори 

са отчетени. 

Това налага да се направи корекция на сумите по отделни улици и обекти, както 

следва: 

- Остава без промяна „Текущ ремонт на Кметство в с. Кацелово, Акт № 3705 от 

04.05.2015 г. за публична общинска собственост” на стойност 60 000 лв. 

- Увеличава се стойността на „Текущ ремонт на ул."Камчия" в гр.Две могили – 

1185 кв.м.” от 30 000 лв. на 49 629 лв. 
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- Намалява се стойността на „Текущ ремонт на ул. Кирил и Методий, гр. Две 

могили /участък от ул.Цар Освободител до бул.България/- 170 кв.м.” от 7 544 

лв. на 7 120 лв. 

- Намалява се стойността на „Текущ ремонт на ул. Пловдив, гр. Две могили/ 

участък от ул.Кирил и Методий до бул.България/ - 23 кв.м.” от 1 021 лв. на 963 

лв. 

- Намалява се стойността на „Текущ ремонт на ул. Цар Освободител, гр.Две 

могили /участък от ул.Баба Тонка до ул.Кирил и Методий/ - 74 кв.м.” от 3 284 

лв. на 3 099 лв. 

- Намалява се стойността на „Текущ ремонт на ул. Дружба, гр. Две могили 

/участък от бул. България до ул.Елба/-110 кв.м.” от 4 881 лв. на 4 607 лв. 

- Отпада „Текущ ремонт на ул. Тетевен, гр. Две могили /участък от ул.Ю. 

Гагарин до ул.Оборище/ - 311 кв.м.” на стойност 13 801 лв. 

- Отпада „Текущ ремонт на ул. Оборище, гр. Две могили /участък от ул.Тетевен 

до ул.Васил Левски/ - 10 кв.м.” на стойност 444 лв. 

- Отпада „Текущ ремонт на ул. Васил Левски, гр. Две могили /участък от 

ул.Орлова чука до ул.Ропотамо/ - 34 кв.м.” на стойност 1 509 лв. 

- Намалява се стойността на „Текущ ремонт на ул. Ропотамо, гр. Две могили 

/участък от ул.Васил Левски до ул.Ю. Гагарин/-30 кв.м.” от 1 331 лв. на 1 257 

лв. 

- Отпада „Текущ ремонт на ул. Юрий Гагарин, гр. Две могили /участък от 

ул.Орлова чука до ул.Алеко Константинов/ - 40 кв.м..” на стойност 1 775 лв. 

- Намалява се стойността на „Текущ ремонт на ул. Преслав, с. Чилнов - 

380 кв.м.” от 17 000 лв. на 15 915 лв. 

Предвид сроковете по обявяване и класиране на участници в обществени поръчки, 

се налага докладната записка да бъде разгледана като извънредна точка  в предвидения 

дневен ред за предстоящото заседание на Общински съвет Две могили. 

Комисията по „Бюджет и финанси“ разгледа на извънредно заседание докладната 

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

Разисквания по осемнадесета точка нямаше. 

 

Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

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

148/27.05.2021 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 
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на 

общинските съветници, гласували поименно на 28.05.2021 година  

 

Относно: Промяна в списъка на обектите, одобрени за текущ ремонт от 

трансформирани средства от целева субсидия за капиталови разходи през 2021 г.  

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

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ” 

1. Ахмед Недрет Ахмед +   

2. Бисер Йорданов Йончев   + 

3. Галя Миткова Додева +   

4. Драгомир Дамянов Драганов +   

5. Ивайло Димитров Иванов +   

6. Ивайло Пенев Иванов  +   

7. Мехмед Руждиев Мехмедов  +   

8. Мехмед Селманов Чолаков +   

9. Румен Манолов Марков +   

10. Соня Петрова Неделчева – Нечева   +  

11. Христина Димитрова Ефтимова +   

12. Юлиана Кънчева Тодорова +   

13. Юсеин Ахмедов Юсеинов +   

 Общо: 11 1 1 

 

По осемнадесета 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, във връзка с чл. 56, ал. 1 и ал. 2, т. 2, във връзка с чл. 

57, ал. 2, 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 чл. 46, ал. 2 от Постановление № 408 от 

23.12.2020 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България и 

Докладна записка с вх. № 148 от 27.05.2021 г. след проведено поименно гласуване с 11 

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

№ 380 

 

 1. Остава без промяна „Текущ ремонт на Кметство в с. Кацелово, Акт № 3705 от 

04.05.2015 г. за публична общинска собственост” на стойност 60 000 лв. 

 2. Увеличава се стойността на „Текущ ремонт на ул."Камчия" в гр.Две могили – 

1185 кв.м.” от 30 000 лв. на 49 629 лв. 

 3. Намалява се стойността на „Текущ ремонт на ул. Кирил и Методий, гр. Две 

могили /участък от ул.Цар Освободител до бул.България/- 170 кв.м.” от 7 544 лв. на 7 120 

лв. 

 4. Намалява се стойността на „Текущ ремонт на ул. Пловдив, гр. Две могили/ 

участък от ул.Кирил и Методий до бул.България/ - 23 кв.м.” от 1 021 лв. на 963 лв. 

 5. Намалява се стойността на „Текущ ремонт на ул. Цар Освободител, гр.Две 

могили /участък от ул.Баба Тонка до ул.Кирил и Методий/ - 74 кв.м.” от 3 284 лв. на 3 099 

лв. 

 6. Намалява се стойността на „Текущ ремонт на ул. Дружба, гр. Две могили 

/участък от бул. България до ул.Елба/-110 кв.м.” от 4 881 лв. на 4 607 лв. 

 7. Отпада „Текущ ремонт на ул. Тетевен, гр. Две могили /участък от ул.Ю. Гагарин 

до ул.Оборище/ - 311 кв.м.” на стойност 13 801 лв. 

 8. Отпада „Текущ ремонт на ул. Оборище, гр. Две могили /участък от ул.Тетевен до 

ул.Васил Левски/ - 10 кв.м.” на стойност 444 лв. 

 9. Отпада „Текущ ремонт на ул. Васил Левски, гр. Две могили /участък от 

ул.Орлова чука до ул.Ропотамо/ - 34 кв.м.” на стойност 1 509 лв. 

 10. Намалява се стойността на „Текущ ремонт на ул. Ропотамо, гр. Две могили 

/участък от ул.Васил Левски до ул.Ю. Гагарин/-30 кв.м.” от 1 331 лв. на 1 257 лв. 

 11. Отпада „Текущ ремонт на ул. Юрий Гагарин, гр. Две могили /участък от 

ул.Орлова чука до ул.Алеко Константинов/ - 40 кв.м..” на стойност 1 775 лв. 

 12. Намалява се стойността на „Текущ ремонт на ул. Преслав, с. Чилнов - 380 кв.м.” 

от 17 000 лв. на 15 915 лв. 

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

необходимите действия за актуализиране плана на текущите ремонти към 31.05.2021 г. 

 

 Деветнадесета точка от дневния ред: 

Изказвания, питания, становища и предложения от граждани. 

1. Румен Марков – Общински съветник: 
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 Аз имам един въпрос към Кмета на Общината – какво се случва с ремонта на улица 

„Юрий Гагарин“ понеже от ул. „Орлова чука“ посока стадиона всичкия трафик в момента 

минава по ул. „Васил Левски“, която допълнително се разбива. Каменната настилка по 

„Юрий Гагарин“ вече е положена от месец и половина. Има ли някакво развитие, ще има 

ли някакво развитие в скоро време или да продължаваме така да си караме. 

 2. Драгомир Дамянов – Общински съветник: 

Аз имам само един въпрос – на миналото заседание на общинския съвет зададох 

един въпрос към Кмета на Общината, на който ми бе отговорено писмено.  

Не съм доволен от отговора, защото не е по същество. 

Въпросът ми беше следния – изпълнява ли се Наредба № 31 на Общината за обема 

на животновъдната дейност при отглеждане на селскостопански животни на територията 

на община Две могили, приета на 28.08.2020 година в Зона 1. 

Отговорът е следният – не се изпълнява наредбата, защото не е дефинирана зона 1 в 

централната част на град Две могили. Питам се, 10 месеца след като сме приели наредбата 

кой трябва да дефинира Зона 1 центраната част на град Две могили. В отдел ТСУ има 

заложени улиците където е обособена централната част на град Две могили. 

Необходимо е да се направи едно разпореждане, да се дефинира централната част, 

за да може да се изпълнява тази наредба. Какво пише в тази наредба, в чл. 8, ал. 1 – не се 

разрешава на живущите в зона 1 отглеждането на животни – крави, коне, овце, свине 

майки. Разрешава се птици, кокошки, зайци. Това ми беше въпросът, а сега ми обясняват, 

че тази зона 1 не е дефинирана. Колко време трябва да мине, за да се дефинира тази зона. 

 

3. Бисер Йончев – Общински съветник: 

Бях посъветван да си поставя въпроса в т. разни, свързан с управителя на Центъра 

за обществена подкрепа. Въпросът ми е такъв – ще бъде ли назначен конкурс за управител 

на ЦОП, защото смятаме, че управител, който е назначен временно, без провеждане на 

конкурс, дали е най-уместно той да взема решения за назначенията, които се правят там. 

Ще има ли конкурс за управител на Центъра за обществена подкрепа? 

4. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Сега ще отговоря на въпроса на г-н Марков – както знаете ремонтите на тези улици 

са по Европейско финансиране. Докарана е техниката, в момента се слага финия филц 

преди асфалта и следващата седмица започват асфалтирането в Две могили, но не мога да 

ви кажа дали от ул. „Шумен“ ще започнат или от ул. „Гагарин“, но ще проверя и 

допълнително ще ви информирам. 

По отношение на въпроса на г-н Драганов – ще проверя каква е процедурата и ще 

го направим, ако е необходимо ще мине и през Общински съвет с докладна записка. 
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На въпроса на г-н Йончев ще отговоря писмено. 

   

Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, поради изчерпване на дневния ред, закривам двадесетото заседание на VIІI 

– мия Общински съвет в Община Две могили.  

 

Забележка: Списъците с резултатите от проведеното поименно гласуване по точки 

1; 3; 5; 6; 9; 10; 11; 12 и 18 от дневния ред са неразделна част от настоящия протокол и по 

силата на чл. 81, ал. 1 от Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския 

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация са 

приложени към него. 

 

Протоколът е изготвен на 30.05.2021 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) 


