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О БЩИН А ДВЕ МО ГИ ЛИ••••О 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 
 

№ 6 
 

Днес, 27 март 2020 година, в 9.00 часа, в конферентната зала на Община Две 
могили, започна шестото редовно заседание на VІII – мия Общински съвет – Две могили. 

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

присъстват 12 (дванадесет). 
Соня Петрова Неделчева – Нечева се обади, че ще закъснее. 

 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 и г-н Мирослав Дамянов – Началник на РУ град 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 направя аз едно уточнение, а именно: в 
т. 5 е допусната техническа грешка – да се чете Докладна записка от Божидар Борисов с 
вх. № 95/13.03.2020 г., като по нея ще докладна г-н Бисер Йончев – секретар на Комисията 
по „Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество, 
сигурност, земеделие, животновъдство и гори, екология и други дейности”. 

Имате ли други предложения за изменение или допълнение на дневния ред?  
Няма. 
 
Който е съгласен с така предложения проект за дневен ред, да стане дневен ред на 

настоящото редовно заседание на Общинския съвет, моля да гласува с вдигане на ръка. 
Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
 
При последвалото гласуване, Общинският съвет с 12 (дванадесет) гласа „За”, 0 

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

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
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1. Предоставяне на информация във връзка с предприетите мерки за 
овладяване на пандемията от COVID-19. 

2. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 85/02.03.2020 г., относно: 
Одобряване на средносрочната бюджетна прогноза на Община Две могили за периода 
2021 – 2023 г. 

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

финанси”. 

3. Докладна записка от Исмет Рийзаев с вх. № 92/11.03.2020 г., относно: 
Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село Чилнов през 2019 г. и 
проблемите, които стоят пред него. 

Докладва: Румен Марков – председател на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление и 

нормативна уредба”. 

4. Докладна записка от Йордан Борисов с вх. № 93/11.03.2020 г., относно: 
Приемане на Отчет за дейността на Обществения посредник при Община Две могили за 
2019 година. 

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

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

 5. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 95/13.03.2020 г., относно: 
Отчет за изпълнение на Общинската Програма за опазване на околната среда /2015-2020 
г./ и Общинската Програма за управление на отпадъците /2015-2020 г/, като неразделна 
част от нея за 2019 г. 

Докладва: Бисер Йончев – секретар 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. № 97/16.03.2020 г., относно: 
Приемане на „Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Актуализиран план за 
развитие на Община Две могили 2014-2020 г.” за 2019 г. 

Докладва: Румен Марков – председател на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление и 

нормативна уредба”. 

7. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 99/17.03.2020 г., относно: 
Отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост в землището на с. Чилнов, 
община Две могили, област Русе. 

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

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

животновъдство и гори, екология и други дейности”. 

8. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 100/17.03.2020 г., относно: 
Продажба на имоти частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Помен, 
община Две могили с начин на трайно ползване „Нива”. 

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”. 

9. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 101/17.03.2020 г., относно: 
Отдаване под наем на общински терен за поставяне на преместваем обект върху част от 
имот публична общинска собственост по Акт за общинска собственост № 3513/21.03.2012 
г. в гр. Две могили, бул. „България” № 84, община Две могили. 
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Докладва: Ивайло Пенев – член на Комисията по „Териториално устройство и 

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

10. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 102/17.03.2020 г., относно: 
Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост по Акт за общинска 
собственост № 4071/09.03.2020 г. в гр. Две могили, ул. „Цар Симеон” № 26, община Две 
могили. 

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. № 103/17.03.2020 г., относно: 
Промени по бюджета на Община Две могили към 01.04.2020 г. и актуализация на плана за 
капиталовите разходи за 2020 година. 

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

12. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 104/17.03.2020 г., относно: 
Създаване на Обществен съвет в община Две могили за съдействие и помощ при 
извършване на дейностите по социално подпомагане и  упражняване на обществен 
контрол върху тяхното осъществяване. 

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

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

социална политика”. 

13. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 105/17.03.2020 г., относно: 
Приемане на отчет за изпълнение на Програмата за развитие на туризма в Община Две 
могили за 2019 година и План за 2020 година. 

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

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

социална политика”. 

14. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 106/17.03.2020 г., относно: 
Допълнение на приложение 6 по т. 7 от Решение № 444, прието с Протокол № 
22/27.01.2017 г. 

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

15. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 107/17.03.2020 г., относно: 
Даване на предварително съгласие за промяна предназначението на части от два имота – 
публична общинска собственост /пасище, мера/, за разширяване на мюсюлманския и 
християнския гробищен парк в село Каран Върбовка. 

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

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

животновъдство и гори, екология и други дейности”. 

16. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 108/18.03.2020 г., относно: 
Отчет за изпълнение на Общинската програма за установяване на контрола върху 
кучешката популация на територията на Община Две могили, област Русе. 

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

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

17. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 109/19.03.2020 г., относно: 
Приемане на промени в Културен календар на Община Две могили за 2020 г. 
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Докладва: Галя Додева – член на Комисията по „Образование, култура, 

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

политика”. 

18. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 110/19.03.2020 г., относно: 
Промени по бюджета на Община Две могили към 01.04.2020 г. 

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

19. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 94/11.03.2020 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на ШенайШенасиева Ахмедова за раждане на 
второ дете – Айберг Айдън Ремзиев. 

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

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

политика”. 

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

20. Изказвания, питания, становища и предложения от граждани. 
 
Общинският съветник Соня Петрова Неделчева – Нечева влезе в залата. 

 
Първа точка от дневния ред: 
Предоставяне на информация във връзка с предприетите мерки за овладяване 

на пандемията от COVID-19. 
1. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 
На всички е раздадена изготвена информация за предприетите мерки от страна на 

Община Две могили за овладяване на пандемията от COVID-19 и аз съвсем накратно ще 
Ви запозная с тях. 

С моя Заповед № 201/08.03.2020 г. е сформиран Общински оперативен щаб за 
координиране и организиране на действията на компетентните органи на територията на 
общината във връзка със заболяването COVID-19, с което е задействан Общинския пан за 
защита при бедствия на Община Две могили. След направеният анализ на залегналите в 
този план мероприятия се стигна до извода, че разпространението на заболяването 
COVID-19 в страната изисква конкретни мерки, които не са били предвидени при 
изготвянето му. Това наложи изготвянето на План за действие с оглед превенция и 
недопускане на разпространението на коронавируса в Община Две могили. 

В изпълнение на заложените в плана мероприятия са предприети действия по 
недопускане струпването на хора на едно място като със Заповед № 202/08.03.2020 г. на 
кмета на Община Две могили се преустановяват: всички масови мероприятия, 
включително спортни и културни /кина, театри, концерти и други, на които се събират 
много хора на закрито/; всякакви масови мероприятия, в които участват деца; 
посещенията на гости и посетители на манастир „Света Марина“ в с. Каран Върбовка, 
както и къщата-музей на „Филип Тотю“ в град Две могили; сбирките на пенсионерските 
клубове, клуб на интелектуалеца, както и мероприятия в читалищата на територията на 
цялата община. Контрола по тези мероприятия се осъществява от служителите на РУ на 
МВР – Две могили и служителите от Пункт за управление при Община Две могили. 

С оглед преустановяване на струпването на хора на места, където обичайно това се 
случва със мои Заповед № 212#1/13.03.2020 г., изменена и допълнена със Заповед № 
259/20.03.2020 г. и Заповед № 214/16.03.2020 г. са въведени следните противоепидемични 
мерки на територията на цялата община: 
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- преустановяват се посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, 
барове, ресторанти, заведения за бързо хранене, питейни заведения, кафе сладкарници и 
големи търговски центрове тип МОЛ, с изключение на банковите и застрахователни 
офиси, хранителните магазини и аптеките в тях. На ресторанти и заведенията за бързо 
обслужване се разрешават доставки на адрес при строго спазване на санитарно-
хигиенните изисквания. Всички търговски, дейности неупоменати по-горе продължават да 
функционират по досегашния ред при строго спазване на санитарно-хигиенните 
изисквания; 

- всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват 
обекти с обществено предназначение или други обекти, които предоставят услуги на 
гражданите, на които не е забранено извършването на горните дейности да организират 
дейността си по начин, който не допуска събирането на повече от две лица над 60 
годишна възраст в помещенията, където се предоставят съответните услуги и 
прилежащите към тях площи на открито, като указват необходимостта да се спазва 
дистанция най-малко 1-1,5 м. между лицата. 

- преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия 
/занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и други/ в училищата и другите 
обучителни институции и организации. При възможност се въвежда дистанционна форма 
на обучение; 

- преустановяват се посещенията на децата в детските градини и ясли; 
- преустановяват се всякакви групови форми на дейност и работа с деца и 

ученици, извън системата на предучилищното и училищното образование, които се 
организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-
организационната им форма; 

- преустановява се провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, 
включително спортни, културно-развлекателни и научни /кина, театри, концерти, музеи, 
конференции, симпозиуми, спортни центрове и фитнес-зали/; 

- всички работодатели в зависимост от спецификата и възможностите на 
съответната трудова дейност да въведат дистанционна форма на работа за служителите си. 
Когато това е невъзможно, работодателите организират провеждането на засилени 
противоепидемични мерки в работните помещения, в т.ч. филтър, дезинфекция и 
проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и недопускат 
служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания; 

- преустановяват се детските и женските консултации, профилактичните 
прегледи и профилактичните имунизации; 

- във всички търговски обекти, поликлиника, банки и банкомати  на 
територията на общината да се въведе пропускателен режим, като се ограничи масовото 
струпване на хора на едно място. За обслужване на гражданите в съответните обекти да се 
допускат по двама човека; 

- въвежда картон-график за дезинфекциране на обектите през два часа, като 
същият бъде поставен на видно място, с посочено отговорно лице /приложен е образец/; 

- на работните места в обектите повърхностите /бюра и маси/ и предметите 
/телефони, клавиатури/ да бъдат редовно избърсвани с дезинфектант на спиртна основа; 

- да бъдат поставени диспенсъри с дезинфектант за ръце на видни и достъпни 
места, за да бъдат използвани от посетители и служители; 

- да бъдат поставени пътеки напоени с дезинфектант на входните врати на 
обектите, които да се подменят през интервал от два часа; 
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- ако се стигне до разпространението на COVID-19 на територията на община 
Две могили, всеки гражданин, който има дори лека настинка, или много слаба 
температура /от 37,3 С нагоре/, е препоръчително да си остане у дома. Завърнали се 
граждани от чужбина задължително да уведомят личния си лекар по телефона и 
препоръчително да останат в домовете си за 14-дневен срок. 
 На територията на Община Две могили функционират и няколко туристически 
обекта, като общината е и предпочитана дестинация, както за български, така и за 
чуждестранни туристи. С цел недопускане събирането на много хора на едно място със 
Заповед № 263#1/21.03.2020 г. са предприети мерки, касаещи туристическата дейност, а 
именно: 

- временно се преустановяват всички туристически посещения в рамките на 
вътрешния туризъм по смисъла на Закона за туризма в община Две могили: 

- пещера „Орлова чука“ с. Пепелина; 
- къща-музей „Филип Тотю“ гр. Две могили;  
- манастир „Св. Марина“ с. Каран Върбовка; 
- къща за гости „Черни Лом“ с. Острица; 
- къща за гости „Каза Дивина“ с. Батишница“; 
- арт вила „Орлова чука“ с. Пепелина; 
- стаи за гости „Жива вода“ с. Каран Върбовка.  
- временно се преустановяват всички организирани входящи туристически 

пътувания и свързани туристически услуги по смисъла на Закона за туризма, на 
територията на Република България. 

- временно се преустановяват всички изходящи туристически пътувания и 
свързани туристически услуги, по смисъла на Закона за туризма, на граждани извън 
страната. 

- временно се преустановяват организираните посещения, представляващи 
допълнителни туристически услуги в туристически обекти, категоризирани по смисъла на 
Закона за туризма. 

- започналите до влизането в сила на тази Заповед туристически посещения, се 
прекратяват по най-бързия обективно възможен начин. 

Отговорност по изпълнението на мерките е възложена на ръководители на 
институции, управители на фирми, кметове и кметски наместници на населените места и 
РУ на МВР – Две могили, съобразно компетенциите им. 

С моя Заповед № 257/19.03.2020 г. временно е преустановено изпълнението на 
маршрутните разписания от общинската транспортна схема, изпълнявани от ЕТ „Евгени 
Николаев“ – гр. Две могили, считано от 20.03.2020 г. до отмяна на въведеното извънредно 
положение. По отношение на дезинфекцията на транспортните средства на превозвача, 
това се извършва от него, като същия трябва да попълва картон-график за дезинфекция.  

Паркирането в населените места от Община Две могили е безплатно и никога не е 
било платено. 

Във връзка с разпространението на заболяването COVID-19 в световен мащаб и 
обявената от Световната здравна организация пандемия, чл. 29 от Наредба № 21 от 2005 г. 
за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести и във връзка с 
усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на 
територията на страната, обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на 
Република България извънредно положение и препоръки на Националния оперативен щаб, 
създаден със Заповед № Р-37/26.02.2020 г. на Министър-председателя на Република 
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България, както и Заповеди № РД-01-129/16.03.2020 г., № РД-01-130/17.03.2020 г., № РД-
01-131/17.03.2020 г. и № РД-01-139/19.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, 
издадох Заповед № 220/18.03.2020 г., изменена и допълнена със Заповед № 260/20.03.2020 
г., с която се свежда до знанието на заинтересованите страни реда за домашна изолация, 
лечение, задължителна изолация и хоспитализация в лечебните заведения за болнична 
помощ, а именно: 

- На домашна изолация и лечение подлежат следните потвърдени случаи на 
заболяването COVID-19: 

•  асимптоматични лица (открити като контактни или в хода на проведени 
епидемиологични проучвания); 

•  лица с леки клинични оплаквания (телесна температура над 38°С, кашлица, 
неразположение, хрема, възпалено гърло, стомашно-чревни симптоми, като гадене, 
повръщане и /или диария, без промени в психичния статус (т.е. объркване или летаргия) и 
без придружаващи хронични заболявания или имунокомпрометиращи състояния и др. 

- На задължителна изолация и хоспитализация в лечебните заведения за 
болнична помощ на територията на съответната област подлежат следните потвърдени 

случаи COVID-19: 

• възрастни лица над 60 г., независимо от клиничното протичане на 
заболяването; 

• лица с придружаващи заболявания или имунокомпрометиращи състояния, 
независимо от клиничното протичане на заболяването; 

•  лица с тежко клинично протичане като задух или затруднено дишане, 
появата на храчки или хемоптое; 

•  лица с невъзможност за изолация и лечение в домашни условия, независимо 
от клиничното протичане на заболяването. 

- Всички български граждани и граждани на други държави с постоянно, 
дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Република България и 
членовете на техните семейства, пристигащи от Китайската народна република. Ислямска 
република Иран. Бангладеш, Република Индия, Република Малдиви. Федерална 
демократична република Непал. Демократична социалистическа република Шри Ланка. 
Кралство Испания. Италия, Република Корея. Обединено кралство Великобритания и 
Северна Ирландия, Франция, Федерална република Германия, Кралство Нидерландия и 
Швейцария, се поставят под карантина за срок от 14 дни в дома или на друго място за 
настаняване, в което лицето е посочило, че ще пребивава с предписание на органите на 
граничния здравен контрол, с посочените изключения. 

- За българските граждани - водачи на тежкотоварни автомобили, пристигащи 
от държавите по т. 1, се установяват следните мерки: 

•  за водачите, които разтоварват стоки и товари и предвиждат отпътуване в 
следващите дни (независимо от причината за престой), за периода на престой на 
територията на Република България, водачите се поставят под карантина, като 
изпълнението на мярката се контролира по посочения в тази заповед ред с оказване на 
пълно съдействие от превозвача, чийто служител е съответният водач, до напускане на 
страната от водача; 

•  за водачите, които не предвиждат отпътуване към държава по т. III, се 
прилага мярката по т. III с всички последици от нея. 
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- За водачите на тежкотоварни автомобили, които не са български граждани, но 
са граждани на някоя от държавите по т. III и/или влизат на територията на страната от 
държава по т. III, се прилага следната мярка - влизат на територията на Република 
България, разтоварват превозваните стоки и товари и незабавно напускат територията на 
страната, като времето на преминаване през територията на страната не може да 
надвишава 24 часа. 

- Общопрактикуващите лекари осъществяват медицинско наблюдение за 14- 
дневен период на поставените под карантина лица от техните пациентски листи. 

- Български граждани без общопрактикуващ лекар се проследяват за 14-дневен 
период от съответната регионална здравна инспекция, на чиято територия са  
карантинирани. 

- Лица с чуждо гражданство се проследяват за 14-дневен период от лечебното 
заведение, с което съответното място за настаняване има сключен договор за оказване на 
медицинска помощ. 

- Всички близки контактни на потвърден случай на COVID-19, съгласно 
актуалната дефиниция за случай, се поставят с предписание на регионалните здравни 
инспекции под карантина в дома или на друго място за настаняване и медицинско 
наблюдение за 14-дневен период, считано от последния контакт със заболялото лице. 

- Всички лица споменати по-горе, поставени под карантина са длъжни да не 
напускат домовете си или мястото за настаняване, в което са посочили, че ще пребивават 
за посочения в предписанието срок. 

- Ако до изтичане на определения с предписанието срок не се появят симптоми 
за COVID-19, съгласно актуалната дефиниция за случай, карантината се преустановява. 

- При поява на симптоми за COVID-19, съгласно актуалната дефиниция за 
случай, лицата са длъжни да се свържат по телефон с общопрактикуващия си лекар, 
лечебното заведение, което обслужва мястото за настаняване или със съответната 
регионална здравна инспекция, откъдето да получат указания според случая. 

- Незабавно след издаване на предписанието регионалните здравни инспекции 
предоставят информация по електронна поща или по телефон на общопрактикуващите 
лекари, за карантинирани лица от тяхната пациентска листа с цел провеждане на активно 
наблюдение и издаване на болничен лист при необходимост, и съответно на собственика, 
управителя или упълномощени от тях лица, които стопанисват мястото за настаняване, в 
което карантинираното лице ще пребивава. 

- Незабавно след издаване на предписанието регионалните здравни инспекции 
информират кметовете на общините в съответната област, както и директорите на 
областните дирекции на Министерството на вътрешните работи за карантинирани лица в 
домашни условия на територията на съответната област с цел осъществяване на контрол 
по изпълнението на разпоредените мерки. 

- Регионалните здравни инспекции поддържат актуален списък на всички 
карантинирани лица на територията на съответната област с начална и крайна дата на 
карантината. 
 Заповедта е доведена до знанието на РУ на МВР-Две могили, всички 
транспортни фирми, лични лекари, управители на фирми, кметове и кметски наместници 
на територията на община Две могили. Изпълнението на заповедта е възложено на 
служителите от Пункт за управление към Община Две могили, кметове и кметски 
наместници на населени места от общината. Със заповедта е въведен и формуляр за 
извършена проверка на карантинираните лица. 
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С оглед осигуряване на дезинфектиращи материали и лични предпазни средства за 
второстепенните разпоредители от Община Две могили, както и с цел въвеждане на 
контрол по водените картон – графици и извършените проверки на карантинираните лица 
е издадена Заповед № 258/20.03.2020 г., с която кметовете и кметските наместници се 
задължават да изготвят ежеседмични доклади за: 

- наличие на дезинфектант /за колко дни/; 
- дезинфекциране и водене на картон-график; 
- контрол по карантинираните лица: 
- брой карантинирани; 
- брой проверки; 
- брой заболели; 
- информация за масово събиране на хора. 

Докладите по настоящата Заповед се предоставят на секретаря на Общинския 
оперативен щаб в Община Две могили до 10:00 ч. всеки петък, по електронната поща на 
Общината: obshtina@dvemogili.bg. След обобщаване на информацията служителят 
предоставя данните от докладите до 17:00 ч. на Кмета на община Две могили. 

Във връзка със Заповед № РД-01-143/20.03.2020 г. на Министъра на 
здравеопазването за налагане на ограничителни мерки при предвижването на хората от 
различните възрастови граници и посещенията в областните центрове със Заповед № 
262/21.03.2020 г., считано от 00:00 ч. на 21.03.2020 г. са въведени следните 
противоепидемични мерки: 

- преустановяват се посещенията на паркове, градски градини, спортни и 
детски площадки и съоръжения на открити и закрити обществени места. 

- през контролно-пропускателните пунктове на входно-изходните пътища на 
областните центрове, организирани от Министерство на вътрешните работи  се пропуска 
преминаването на лица, само в случаи на неотложност на пътуването, наложено от 
полагане на труд в населеното място, здравословни причини на пътуващия или негови 
близки, завръщане на настоящия или постоянен адрес. Това се удостоверява със служебна 
бележка от работодателя или служебен документ – карта, медицински документ, документ 
за самоличност. 

- забранява се на лица до 60 годишна възраст да посещават хранителни 
магазини и аптеки във времето от 08:30 до 10:30 ч. 

За своевременното и точно изпълнение на набелязаните мерки на Националния 
оперативен щаб, както и привеждането в действие на заповедите на Министъра на 
здравеопазването всички разпоредителни документи незабавно се препращат на 
заинтересованите страни и членовете на Общинския оперативен щаб за сведение и 
изпълнение. В подкрепа на това към справката са приложени някои от придружителните 
писма, както и съобщения до населението на общината, публикувани на интернет 
страницата и фейсбук. 

С цел превенция и осигуряване на лични предпазни средства за служителите от 
общинска администрация, кметства и полиция, по списък и с приемо-предавателни 
протоколи са предоставени 150 бр. респираторни маски, като от военно-временния запас 
на Община Две могили са освободени общо 200 бр. 

С оглед регулярното третиране на работните повърхности в кабинетите на 
служителите от администрацията, обществените територии, обществените сгради и 
превозните средства от страна на Община Две могили на 10.03.2020 г. са закупени 
дезинфекционни материали на обща стойност 1578,00 лв.. За осигуряване на лични 
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предпазни средства за служителите от общината са закупени и раздадени 1000 бр. 
текстилни маски на обща стойност 2400 лв. Същевременно към Логистично-
координациония център, създаден със Заповед № Р-48/17.03.2020 г. на Министър-
председателя на Република България, чрез РЗИ – Русе е подадена заявка за осигуряването 
на 100 бр. маски за специализиран персонал; 3000 бр. маски за обща употреба; 30 бр. 
облекла за специализиран персонал за многократна употреба; 50 бр. облекла за обща 
употреба за многократна употреба; 6000 бр. ръкавици; 50 бр. защита за очи – очила и 1000 
бр. калцуни. 

Община Две могили обяви телефони за връзка с Общинско предприятие 
„Обществено хранене“ – Две могили, за оказване на помощ на възрастните, болни и 
трудноподвижни хора от населените места на общината. На посочените телефонни номера 
те могат да заявят закупуване на хранителни продукти и лекарства всеки ден от 
седмицата. Служителите към Общинското предприятие организират доставката на 
поръчките по домовете. В помощ на гражданите в затруднено положение са и кметовете и 
кметските наместници на населените места от територията на общината. 

Вярвам, че спазва ли се всичко това ще ни се размине всичко, което се случва в 
съседните ни държави. 

Искам да използвам момента и от тук да се обърна с молба към всички родители – 
нека децата да си стоят вкъщи, да не ходят по паркове, градинки, защото това е 
единствения начин да се предотврати разпространението на вируса. 

Към настоящия момента на територията на Община Две могили няма регистрирани 
случаи на болестта. 

За възрастните хора, които нямат възможност да си пазаруват искам да кажа, че 
това се прави със списъци към кметовете на населените места. 

В разискванията по първа точка участие взеха: 
1. Мирослав Дамянов – Началник на РУ – Две могили: 
Ангажимента на служителите от РУ – Две могили е свързан със спазването на 

заповедите на Кмета на Общината. Водещата служба тук е РЗИ, които ежедневно ни 
подават справки с информация и предписания за работа с определени граждани. До вчера 
16 ч. под карантина са общо 56 лица, 23 от които са на територията на Община Иваново. 
От всички карантинирани имаме само 1 нарушение, което също е на територията на 
Община Иваново, спазен е реда и е подаден на прокуратурата. 

Във връзка с последната заповед на Министъра на здравеопазването, която касае 
КПП и е само за областните градове, ние нямаме отношение, декларациите се изискват на 
място. Мога да кажа само, че декларация няма да се изисква, ако лицето се завръща до 
постоянния си адрес, необходима е само лична карта; декларация не се изисква на 
инкасовите автомобили и всички автомобили, които са със служебен ангажимент; за 
групови служебни пътувания също няма да се изисква декларация.  

Образци на декларациите има на сайта на МВР и всеки, който желае може да си 
изтегли. 

2. Христина Ефтимова – Общински съветник: 
Имам няколко въпроса във връзка с придприетите мерки: 
1. В поликлиниката стои съобщение, че лицата, които се нуждаят от преглед при 

личните си лекари, трябва да го посетят с маска. В момента особено затруднение намират 
възрастните хора за снабдяването с маски, за което бих им казала, че могат 
собственоръчно да си направят такива от памучен по-плътен плат. 
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2. За лицата, които нужда от специалисти лекари, които са в областни центрове, но 
имат желанието да направят това като частен прием. Господин Дамянов, по какъв начин 
тези лица, в тази декларация трябва да докажат, че искат този частен преглед при 
специалист в областен център. 

3. Ежедневното уведомяване от РЗИ, което се получава в Общината за 
пристигналите от чужбина граждани, особено от рисковите държави, времевата разлика 
каква е между информацията, която Общината получава и вече настанилото се лице по 
адресна регистрация в даденото населено място. 

3. Мирослав Дамянов – Началник на РУ – Две могили: 
Информацията, която ни се подава от РЗИ е по вътрешно-ведомствения обмен и тя 

пристига почти веднага, не се губи никакво време и след като пристигне при нас 
информация за даденото лице, ние го проверяваме веднага. 

По отношение на декларациите – в заповедта на Министъра много точно е записано 
по какви причини може да се напускат или да се посещават областните градове и 
посещението при лекар е една от тях. В самата декларация може да се упомене, че лицето 
има нужда от преглед, което е напълно достатъчно. Възможно е също така и по битови 
причини да се наложи пътуване между градовете. 

4. Христина Ефтимова – Общински съветник: 
Аз искам да благодаря за всички предприети мерки от страната на Общината и на 

РУ – Две могили. 
5. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 
По отношение на маските искам да Ви уведомя, че сме подали заявка към 

Националния щаб за 3 000 маски, които ще бъдат раздадени на нуждаещите се и тези, 
които нямат възможност да си закупят. По отношение на декларациите – г-н Дамянов 
много точно и ясно каза, аз само ще допълня, че декларациите трябва да се в два 
екземпляра. По отношение на ежедневното уведомяване от РЗИ – става въпрос за около 
няколко часа, правят се списъци, които се предоставят на служителите, които от своя 
страна осъществяват контрол на хората, които трябва да са под карантина. 

6. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 
Общината прави всичко възможно за предотвратяване разпространението на 

вируса и за нас опастност представляват тези, които се прибират от чужбина, затова по 
малките населени места искаме да има полицейстко присъствие и хората да не си мислят, 
че могат да напускат домовете си, въпреки че са под карантина. 

7. Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник: 
Аз искам да попитам как се осъществява контрола на пътуващите с влакове и 

автобуси? Нито на гарата, нито на автогарата има полицейско присъствие. Трябва да има 
поставено лице, което да следи кой къде отива. 

8. Мирослав Дамянов – Началник на РУ – Две могили: 
Заповедта на Министъра касае само Областните центрове, а Две могили не е 

областен център. 
9. Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник: 
По отношение на възрастните хора – по клувете на пенсионера и инвалида могат да 

се направят списъци със самотноживеещите, за да могат да се вземат адекватни мерки. 
Освен това искам да попитам на тези 33-ма, които са под карантина правени ли са 

им тестове? Смятам, че контролът трябва да бъде много по-сериозен. 
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Има ли възможност със заповед по хранителните магазини да се сложат на касите и 
на входа диспенсъри с дезинфектанти, за да могат хората, които влязат в магазина да 
пазаруват да се дезинфекцират преди това? 

10. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 
Не са правени тестове, от анкетните карти, които ни се изпращат става ясно, че има 

само измерена температура. 
11. Мирослав Дамянов – Началник на РУ – Две могили: 
Пак казвам, водещи са РЗИ, ние можем само да осъществяваме контрол по техни 

предписания и указания. Указанията са да подхождаме към карантинираните, като 
потенциално опасни, т.е. рискови. 

12. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 
От ВМА ми изпратиха протоколи, в които е описано как да се действа и да се 

осъществява контрол на пациентите. Протоколите съм ги препратил на всички лични 
лекари на територията на Общината. 

По отношение на магазините – бяха раздадени на всички срещу подпис 
дезинфекциращи препарати и с моя заповед всички са длъжни да си направят графици, по 
които да извършват дезинфекцията.  

13. Драгомир Дамянов – Общински съветник: 
По отношение на личните предпазни средства, искам да кажа, че в магазина има 

налични антибактериални маски, изработени от нас и който желае може да си закупи. 
И искам да направя едно процедурно предложение – да прекратим разискванията. 
 
Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, постъпи процедурно предложение от г-н Дамянов, прекратявам 

разискванията по първа точка. 
 
Втора точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 85/02.03.2020 г., относно: 

Одобряване на средносрочната бюджетна прогноза на Община Две могили за периода 
2021 – 2023 г. 

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

На основание чл. 82 от Закона за публичните финанси трябва да бъде разработена 
Средносрочна бюджетна прогноза на Община Две могили за периода 2021 – 2023 г. 
Такава прогноза ни е предоставена за разглеждане. Прогнозата 2021 – 2023 г. е 
разработена като са спазени всички правила, наложени от Закона за публичните финанси, 
а също така е съобразена с допусканията за развитие на региона, приетите от нас 
стратегии и общинския план за развитие. 

При прогнозирането на приходите и разходите предварително са извършени 
анализи на всеки вид приход и разход, съобразени са с изменението числеността на 
населението и редица други влияещи фактори. 

Разбира се, това е една прогноза, която винаги може да бъде променена във 
времето, защото виждаме как ненадейно се появяват непредвидени фактори, които оказват 
съществено влияние. Средносрочната прогноза е разгледана от първа комисия и 
становището е тя да бъде одобрена във вида, в който ни е предоставена. 

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

85/02.03.2020 г. е явно, моля гласувайте. 
 

По втора точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 83, ал. 2 
от Закона за публичните финанси и чл. 21, ал. 1, т. 12 във връзка с чл. 27, ал. 3 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 3, ал. 2, т. 10 от 
Правилник № 1 за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии 
и взаимодействието му с общинската администрация, във връзка с разпоредбите на 
чл. 25, ал. 2 на Наредба № 6 за условията и реда за условията и реда за съставяне на 
бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне 
и приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Две могили и 
Докладна записка с вх. № 85 от 02.03.2020 г. след проведено явно гласуване с 13 
(тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) глас „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, 
прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 105 

 
1. Одобрява средносрочната бюджетна прогноза на Община Две могили за периода 

2021 – 2023 г. съгласно приложение 1. 
 
Трета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Исмет Рийзаев с вх. № 92/11.03.2020 г., относно: 

Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село Чилнов през 2019 г. и 
проблемите, които стоят пред него. 

По нея докладва:  
1. Румен Марков – председател на Комисията по „Териториално устройство и 

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

Комисията по „Териториално устройство и строителство, общинска собственост, 
местно самоуправление и нормативна уредба” разгледа на свое заседание представената 
ни информация за дейността на Кмета на Кметство село Чилнов. В село Чилнов, към 
настоящия момент по постоянен адрес са регистрирани 432 човека, а по настоящ – 443. 

В информацията много подробно са представени и описани делегирания бюджет – 
стойност и изпълнение; събираемост на местните данъци; административно обслужване 
на жителите на селото; търговска дейност на територията на селото; отдадените под наем 
имоти на територията на селото; обществен ред; наличие на незаконно строителство и 
сгради, нуждаещи се от поправяне, заздравяване или премахване; инфраструктура; 
благоустрояване, хигиенизиране и дейности по БКС. Управление на отпадъците; 
състояние на паметниците и Гробищните паркове; здравеопазване и т.н. 
 Кметът на населеното място е отбелязал като основен проблем, който стои пред 
Кметството липсата на финансови средства. По тази причина не могат да се предприемат 
никакви действия по благоустрояване на селото. 

Становището на Комисията по „Териториално устройство и строителство, 
общинска собственост, местно самоуправление и нормативна уредба” е информацията да 
бъде приета в представения и вид. 

В разискванията по трета точка участие взеха: 
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1. Христина Ефтимова – Общински съветник: 
За намиращата се на ул. „Паисий Хилендарски” № 3 полуразрушена къща, в 

следствие на пожар, която представлява опасност за преминаващите от там хора, 
предлагам на Кмета на Кметство село Чилнов да отправи поне едно уведомително писмо 
към собствениците на имота да вземат необходимите мерки. 

 
Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Исмет Рийзаев с вх. № 92/11.03.2020 г. 

е явно, моля гласувайте. 
 

След приключване на разискванията по трета точка от дневния ред, 
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от 
Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, във връзка с Решение 
№ 29 по Протокол № 3/20.12.2019 г. и Докладна записка с вх. № 92 от 11.03.2020 г. 
след проведено явно гласуване с 13 (тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) глас „Против” и 
0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 106 

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

Кметство село Чилнов през 2019 година и проблемите, които стоят пред него. 
Приложение: Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село 

Чилнов през 2019 година и проблемите, които стоят пред него. 
 
Четвърта точка от дневния ред: 
Докладна записка от Йордан Борисов с вх. № 93/11.03.2020 г., относно: 

Приемане на Отчет за дейността на Обществения посредник при Община Две могили за 
2019 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 представения ни 
Отчет за дейността на Обществения посредник при Община Две могили за 2019 година, 
който, както винаги, е изключително подробен, поради което становището на комисията е 
той да бъде приет в представения ни вид. 

Разисквания по четвърта точка нямаше. 
 
Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Йордан Борисов с вх. № 93/11.03.2020 

г. е явно, моля гласувайте. 
 

По четвърта точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 
1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 
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администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация и Докладна записка с вх. № 93 от 11.03.2020 г. след проведено явно 
гласуване с 13 (тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) глас „Против” и 0 (нула) гласа 
„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 107 

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

Две могили за 2019 г. 
Приложение: Отчет за дейността на Обществения посредник при Община Две 

могили за 2019 г. 
 
Пета точка от дневния ред: 

 Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 95/13.03.2020 г., относно: Отчет 
за изпълнение на Общинската Програма за опазване на околната среда /2015-2020 г./ и 
Общинската Програма за управление на отпадъците /2015-2020 г/, като неразделна част от 
нея за 2019 г. 

По нея докладва:  
1. Бисер Йончев – секретар на Комисията по „Противодействие на корупцията 

и отнемане на незаконно придобитото имущество, сигурност, земеделие, 

животновъдство и гори, екология и други дейности”: 

 Настоящият отчет е изготвен във връзка с изпълнение на изискванията на чл. 79, 
ал. 5 от Закона за опазване на околната среда и чл. 52, ал. 2 и ал. 9 от Закона за 
управление на отпадъците. 
   Програмата е изготвена в съответствие с целите, структурата, предвижданията и 
програмния период на Националния план за управление на отпадъците 2014 – 2020 г. 
/НПУО/ и в съответствие със Заповед № РД-211/31.03.2015 г. на Министъра на околната 
среда и водите, за утвърждаване на „Методически указания за разработване на общински 
и методически указания за разработване на регионални програми за управление на 
отпадъците за периода 2015-2020 г.".  

Програмата отчита риска от въздействието на отпадъците върху околната среда, 
средствата и методите за тяхното най-екологично третиране, както и ограничаване на 
риска върху човешкото здраве от тяхното въздействие. 

След закриване на съществуващото депо в гр. Две могили със Заповед № 502 от 
29.11.2017 г. на Директора на РИОСВ – Русе, Община Две могили предприе действия за 
транспортиране на събраните битови отпадъци до Регионално депо – Русе до м. април 
2019 г., на основание сключен Договор с „Берус” ООД.  

От месец май 2019 г. събраните битови отпадъци се извозват за депониране до 
Регионално депо – Бяла. 

Няма практика за разделяне и сортиране на строителните отпадъци и те се 
депонираха смесено с битовите отпадъци. При извършвани проверки от страна на 
служители от общинска администрация се констатираха изхвърлени строителни отпадъци 
на нерегламентирани места в и извън населените места, които се почистваха от страна на 
Общината. 
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  Растящото количество отпадъци, образувани от жизнената дейност на хората, 
производството и търговията налагат предприемането на мерки за намаляване на общото 
количество на отпадъците и в частност на отпадъците от опаковки, повторната им 
употреба и увеличаването на рециклирането и оползотворяването им. 
 Промяната към устойчив модел на потребление и поведение в обществото изисква 
да се консумират продукти и услуги, които посрещат по ефективен и ефикасен начин 
нуждите на потребителите и същевременно използват по-малко ресурси и причиняват по-
малко замърсяване. 
 Отпадъците не само повърхностно замърсяват околната среда, но ограничават 
използваемостта на земеделските земи, създават хигиенни проблеми и дразнят 
естетическите възприятия на хората. В резултат на протичащите в периода на 
натрупването им физични, химични и биологични процеси, те се превръщат в 
многофакторен замърсител на околната среда, оказващ силно негативно въздействие 
върху повърхностните и подземни води, въздуха и почвите, с което създават сериозен 
здравен риск за населението. 
 Отпадъците са огромна загуба на ресурси под формата, както на материали, така и 
на енергия. Количеството образувани отпадъци може да бъде показател за това, доколко 
ефективно е нашето общество, особено по отношение на използването на природните ни 
ресурси и дейностите по третиране на отпадъците. 
 Количеството разделно събрани за депониране отпадъци за периода януари 2019 – 
декември 2019 г. е следното: 

� сини контейнери – 873 кг.; 
� жълти контейнери – 1903 кг.; 
� зелени контейнери – 2460 кг. 

Общинско депо за неопасни отпадъци гр. Две могили в местността „Гърка”, 
собственост на Община Две могили е функионирало от 02.08.1993 г. до 31.12.2017 г. Със 
Заповед № 502 от 29.11.2017 г. издадена от Директора на РИОСВ – Русе са спрени 
дейностите по приемане, съхраняване и обезвреждане чрез депониране на битови, 
строителни и производствени отпадъци на „Общинско депо за неопасни отпадъци” в 
землището на гр. Две могили, местността „Гърка”, ЕКАТТЕ 20184, ПИ с идентификатор 
20181.60.381, собственост на Община Две могили. 
 Във връзка с това Община Две могили предприе действия по закриване и 
рекултивация на нарушения терен на депото, като Общинския съвет прие решение, 
финансирането на строително монтажните работи да бъде осъществено с безвъзмездна 
помощ отпусната от ПУДООС. През 2018 г. Община Две могили възложи по реда на ЗОП 
изготвяне на „Работен проект за закриване и рекултивация на съществуващото депо за 
битови отпадъци на територията на общината, ПИ 20184.60.381. На 22.01.2019 г. Главният 
архитет на общината издаде Разрешение за строеж № 2 от същата дата. 
 Всички разходи са в размер на 77 898,00 лв., което значително надхвърля събраните 
средства по отчисленията по чл. 60 от ЗУО.  
 Предвид това, в края на 2019 г. ни бяха отпуснати 20 % от натрупаните отчисления 
по чл. 60 от ЗУО, а в началото на 2020 г. и останалите 80%. 
 Тези средства са достатъчни за реализирането на проекта. 
 Отчетът е разгледан на заседание на комисията, която излезе със становище той да 
бъде приет. 
 Аз, обаче имам няколко въпроса към кмета на Общината – кофите, които са 
раздадени на жителите на населените места, има много оплаквания, че някои вече са 
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повредени, би било хубаво да се закупят нови кофи, които да бъдат предоставени на тези, 
които са ги заявили. Освен това, как стои въпросът със заплатите на работещите по 
сметосъбирането, осигурени ли са, обезпечени ли са? 

В разискванията по пета точка участие взеха: 
1. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 
Има много заявки за малките кофи, наистина. Работим по въпроса, ще бъдат 

закупени в най-скоро време и ще се раздадат на желаещите. 
По отношение на заплатите на работниците – заплаща им се заплата в размер на 

минималната работна, която е за страната плюс прослужено време, считам че достатъчно 
са обезпечени. В момента правим всичко възможно приоритетно на тях да им се осигури 
работно облекло. 

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

94/13.03.2020 г. е явно, моля гласувайте. 
 

По пета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 
23, във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 
Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 
администрация, чл. 79, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда, чл. 52, ал. 2 и 
ал. 9 от Закона за управление на отпадъците и във връзка с Решение № 29, взето на 
заседание на Общински съвет-Две могили с Протокол № 3/20.12.2019 г. и Докладна 
записка с вх. № 95 от 13.03.2020 г. след проведено явно гласуване с 13 (тринадесет) 
гласа „За”, 0 (нула) глас „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 108 

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

околната среда /2015-2020 г./ и Общинската Програма за управление на отпадъците /2015-
2020 г./, като неразделна част от нея за 2019 г. 

Приложение: Отчет, относно изпълнение на Общинската Програма за опазване на 
околната среда /2015-2020 г./ и Общинската Програма за управление на отпадъците /2015-
2020 г./, като неразделна част от нея за 2019 г. 
 

Шеста точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 97/16.03.2020 г., относно: 

Приемане на „Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Актуализиран план за 
развитие на Община Две могили 2014-2020 г.” за 2019 г. 

По нея докладва:  
1. Румен Марков – председател на Комисията по „Териториално устройство и 

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

С Решение № 29, взето на заседание на Общински съвет – Две могили с Протокол 
№ 3/20.12.2019 г. е приет график за 2020 г., относно изготвяне и представяне на програми, 
планове, доклади, отчети и информации, които следва да бъдат представени на редовните 
заседания на Общински съвет - Две могили. 
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 Съгласно същия за м. март 2020 г. е предвидено представяне на „Годишен доклад 
за наблюдение на изпълнението на Актуализиран план за развитие на Община Две могили 
2014-2020 г.” за 2019 г. 

Във връзка с чл. 91, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното 
развитие, кметът на общината организира наблюдението на изпълнението на Общинския 
план за развитие и съгласно ал. 4 Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на 
Общинския план за развитие се изготвя и внася за обсъждане и одобряване от Общинския 
съвет до 31 март на всяка следваща година. Това е един много обширен и подробен 
документ с около 102 страници и аз няма да се спирам на него подробно, защото нещата, 
които са описани бяха заложени в приетите вече отчет и програма за управление на Кмета 
на Общината. 

Становището на комисията е докладът да бъде приет в представения ни вид. 
Разисквания по шеста точка нямаше. 
 
Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 

97/16.03.2020 г. е явно, моля гласувайте. 
 

По шеста точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, 
т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 91, ал. 3 от Правилника за прилагане Закона за регионалното 
развитие, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрацияи Докладна записка с вх. № 97 от 16.03.2020 г. след проведено явно 
гласуване с 13 (тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) глас „Против” и 0 (нула) гласа 
„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 109 

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

план за развитие на Община Две могили 2014-2020 г.” за 2019 г. 
2. Упълномощава Кмета на Община Две могили да внесе в Областния съвет за 

развитие копие от одобрения „Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на 
Актуализиран план за развитие на Община Две могили 2014-2020 г.” за 2019 г. 

 
Седма точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 99/17.03.2020 г., относно: 

Отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост в землището на с. Чилнов, 
община Две могили, област Русе. 

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

отнемане на незаконно придобитото имущество, сигурност, земеделие, 

животновъдство и гори, екология и други дейности”: 

Община Две могили е собственик на два недвижими имота по Акт за частна 
общинска собственост, находящи се в землището на с. Чилнов, община Две могили, обл. 
Русе, а именно имот № 000166, представляващ „Изоставена орна земя” с площ от 50.936 
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дка и имот № 057002, представляващ „Изоставена орна земя” с площ от 65.800 дка. В 
деловодството на Община Две могили е постъпило зявление, с което се изявява желание 
за наемане на гореописаните имоти. 
 Към настоящия момент имотите са свободни, разположени са един до друг и в тази 
връзка Кметът на Общината ни предлага да бъдат отдадени под наем вкупом, след 
провеждане на търг с явно наддаване. 
 Имотите са включени в Раздел IV на Програмата за управление и разпореждане с 
имоти общинска собственост на Община Две могили през 2020 година. 

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

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

99/17.03.2020 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 
 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 27.03.2020 година  

 

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

землището на с. Чилнов, община Две могили, област Русе. 

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

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 
СЕ” 

1. Ахмед Недрет Ахмед +   
2. Бисер Йорданов Йончев +   
3. Галя Миткова Додева +   
4. Драгомир Дамянов Драганов +   
5. Ивайло Димитров Иванов +   
6. Ивайло Пенев Иванов  +   
7. Мехмед Руждиев Мехмедов  +   
8. Мехмед Селманов Чолаков +   
9. Румен Манолов Марков +   
10. Соня Петрова Неделчева – Нечева  +   
11. Христина Димитрова Ефтимова +   
12. Юлиана Кънчева Тодорова +   
13. Юсеин Ахмедов Юсеинов +   
 Общо: 13 0 0 

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

т. 8 , чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, във връзка с чл. 3, ал. 2, т. 2 от Правилник № 1 за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
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общинската администрация, чл. 8, ал. 1, чл. 14, ал. 1 от Закона за общинската 
собственост, чл. 30а, ал. 1 и чл. 50, т. 1 от Наредба № 7 за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост в Община Две 
могили, област Русе и т. 1.1. от Приложение № 3 „Тарифа за началния размер на 
месечния наем за 1 дка при предоставяне на земеделски земи от общинския поземлен 
фонд и общински рибарници” от същата наредба и Докладна записка с вх. № 99 от 
17.03.2020 г. след проведено поименно гласуване с 13 (тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) 
глас „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 110 

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

търг с явно наддаване за срок от 10 (десет) години следните имоти частна общинска 
собственост, находящи се в землището на с. Чилнов, община Две могили, област Русе: 

          Таблица № 1 

№ АОС 
№ на 

имот по 
КВС 

№ по КККР НТП 
ПЛОЩ, 

дка 
КАТ. МЕСТНОСТ 

1. 1280/15.11.2008 г. 000166 81373.33.166 
Изоставена 
орна земя 

50,936 IX Пожара 

2. 1284/15.11.2008 г. 057002 81373.57.2 
Изоставена 
орна земя 

65,800 V Попница 

2. Началната годишна наемна цена при провеждането на търга е 4058,21 лв. 
(четири хиляди петдесет и осем лева и двадесет и една стотинки) за всички имоти заедно 
съгласно т. 1.1. от Приложение № 3 „Тарифа за началния размер на месечния наем за 1 
дка при предоставяне на земеделски земи от общинския поземлен фонд и общински 
рибарници” от Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и 
вещи - общинска собственост в Община Две могили, област Русе. 

2.1. Стъпка на наддаване – 10 % (десет процента) от началната цена. 
2.2. 15% от средствата, постъпили от наем да бъдат преведени по сметката на с. 

Чилнов, съгласно чл. 5, ал. 2 от Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост в Община Две могили, област Русе. 

3. Възлага на Кмета на Общината да предприеме необходимите действия за 
изпълнение на решението. 

4. В тридневен срок от подписването на договора за отдаване под наем да се 
представи копие от същия в Общински съвет, съгласно чл. 44, ал. 1, т. 18 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация. 

 
Осма точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 100/17.03.2020 г., относно: 

Продажба на имоти частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Помен, 
община Две могили с начин на трайно ползване „Нива”. 

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”: 
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Проявен е интерес към два броя имоти частна общинска собственост с НТП „нива” 
в землището на село Помен с обща площ от 159.613 дка. Имотите в момента са силно 
захрастени, пустеещи и не са обработвани от приблизително 15 години. 

Имотите са включени в програмата за управление и разпореждане с имоти 
общинска собственост за 2020 година. Данъчната оценка на имотите е на обща стойност в 
размер на 19 120.60 лева, експертната е в размер на 129 446.00 лева. 

Предложението на Кмета на Общината е тези два имота да бъдат продадени на 
публичен търг с явно наддаване, като първоначалната продажна цена е в размер на 130 
000 лева. 

Докладната записка е разгледана на заседание на комисията и становището е тя да 
бъде приета във вида, в който ни е предоставена. 

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

100/17.03.2020 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 
 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 27.03.2020 година  

 

Относно: Продажба на имоти частна общинска собственост, находящи се в 

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

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

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 
СЕ” 

1. Ахмед Недрет Ахмед +   

2. Бисер Йорданов Йончев +   
3. Галя Миткова Додева +   
4. Драгомир Дамянов Драганов +   
5. Ивайло Димитров Иванов +   
6. Ивайло Пенев Иванов  +   
7. Мехмед Руждиев Мехмедов  +   
8. Мехмед Селманов Чолаков +   
9. Румен Манолов Марков +   
10. Соня Петрова Неделчева – Нечева  +   
11. Христина Димитрова Ефтимова +   
12. Юлиана Кънчева Тодорова +   
13. Юсеин Ахмедов Юсеинов +   

 Общо: 13 0 0 

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

8 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация във връзка с чл. 3, ал. 2, т. 2 от Правилник № 1 за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация, чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската 
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собственост, чл. 37, ал. 1 и чл. 51, т. 1 от Наредба № 7 за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в Община Две 
могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 100 от 17.03.2020 г. след проведено 
поименно гласуване с 13 (тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) глас „Против” и 0 (нула) 
гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 111 

 
1. Дава съгласие да бъдат продадени вкупом след провеждане на публичен търг с 

явно наддаване 2 /два/ броя имоти с начин на трайно ползване „Нива”, находящи се в 
землището на с. Помен, община Две могили, с обща площ 159,613 дка, както следва: 

Таблица № 1 

№ 
по 
ред 

№ на акт 
Вид 

собственост 
Кат. Местност 

ПИ с 
идентиф. 

Обща 
площ, дка 

Пазарна 
оценка 

1. 
4065/10.02.

2020 г. 
частна IV Сърта 57488.89.10 82,841 67184,00 

2. 
4066/10.02.

2020 г. 
частна V 

Орман 
тарла 

57488.79.1 76,772 62262,00 

Общо: 
159,613 

дка 
129446,00 

лв. 
 

2. При данъчна оценка на имотите в размер на 19 120,60 лв. (деветнадесет хиляди 
сто и двадесет лева и шестдесет стотинки) и пазарни оценки с обща стойност 129 446,00 
лв. (сто двадесет и девет хиляди четиристотин четиридесет и шест лева и нула стотинки), 
съгласно доклада на лицензиран оценител, определя начална продажна цена в размер на 
130 000,000 лв. (сто и тридесет хиляди лева и нула стотинки). 

2.1. Стъпка на наддаване – 10 % (десет процента) от началната цена. 
2.2. Депозита за допускане до участие в тръжната процедура е – 25 % от началната 

тръжна цена. 
2.3. 15 % от средствата, постъпили от продажбата да бъдат преведени по сметката 

на с. Помен, съгласно чл. 5, ал. 2 от Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост в Община Две могили, област Русе. 

3. Възлага на Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите действия 
за: 

3.1. Изпълнение на решението по т. 1 и т. 2; 
3.2. Сключване на договор за покупко – продажба и вписването му в Публичния 

регистър на Община Две могили за разпоредителните сделки с имоти – частна общинска 
собственост. 

3.3. В тридневен срок от сключването на договора за покупко – продажба да се 
представи копие от същия в Общински съвет, съгласно чл. 44, ал. 1, т. 18 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация. 

 
Девета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 101/17.03.2020 г., относно: 

Отдаване под наем на общински терен за поставяне на преместваем обект върху част от 
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имот публична общинска собственост по Акт за общинска собственост № 3513/21.03.2012 
г. в гр. Две могили, бул. „България” № 84, община Две могили. 

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

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

Община Две могили е собственик на имот по Акт за публична общинска 
собственост № 3513/21.03.2012 г. на Кмета на Община Две могили, с площ от 282 кв. м., с 
начин на трайно ползване „За административна, делова сграда” (сградата на Общинска 
администрация). В посочената сграда с Договор № 414/15.08.2013 г. беше отдадена под 
наем „търговска площ” от 1 (един) кв. м. находящ се на първи етаж в дясно, след влизане в 
сградата, за поставяне на монетен апарат за топли напитки (кафеавтомат). Поради 
едностранното прекратяване на договора от страна на наемателя през м. февруари 2020 г., 
кафеавтомата е демонтиран и премахнат. 

Във финансов интерес на Общината и за удобство на служителите и гражданите на 
Общината е целесъобразно на посоченото място да се предостави възможност за 
поставяне на монетен апарат за топли напитки. В тази връзка е необходимо да се проведе 
нова процедура за отдаване под наем на площ от 1 кв. м. за поставяне на монетен автомат 
за топли напитки. 

Комисията по „Териториално устройство и строителство, общинска собственост, 
местно самоуправление и нормативна уредба” разгледа на свое заседание докладната 
записка и излезе със становище предложеният ни проект на решение да бъде приет. 

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

101/17.03.2020 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 
 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 27.03.2020 година  

 

Относно: Отдаване под наем на общински терен за поставяне на преместваем 

обект върху част от имот публична общинска собственост по Акт за общинска 

собственост № 3513/21.03.2012 г. в гр. Две могили, бул. „България” № 84, община Две 

могили. 

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

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 
СЕ” 

1. Ахмед Недрет Ахмед +   

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

7. Мехмед Руждиев Мехмедов  +   
8. Мехмед Селманов Чолаков +   
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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 0 0 

 
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 организация и 
дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация, чл. 14, ал. 7 и ал. 2 от Закона за общинската 
собственост, чл. 17, ал. 1, 2 и 3 от Наредба № 7 за реда на придобиване, управление и 
разпореждане с имоти и вещи общинска собственост в община Две могили, област 
Русе и т. 12 от Приложение № 1 - Тарифа за определяне на минимални месечни 
наемни цени на квадратен метър за отдаване под наем на общински нежилищни 
имоти и Докладна записка с вх. № 101 от 17.03.2020 г. след проведено поименно 
гласуване с 13 (тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) глас „Против” и 0 (нула) гласа 
„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 112 

 
1. Дава съгласие да бъде включен в т. 1.2 от Раздел IV в Програмата за управление 

и разпореждане с имоти общинска собственост в Община Две могили за 2020 г. следният 
недвижим имот: „търговска площ” от 1.00 кв. м., представляваща част от поземлен имот с 
идентификатор 20184.1.1033 от 1568 кв. м. с построената в него триетажна масивна сграда 
с идентификатор 20184.1.1033.1, с площ от 282 кв. м., с начин на трайно ползване „За 
административна, делова сграда” по Акт за публична общинска собственост № 
3513/21.03.2012 г. на Кмета на Община Две могили при граници и съседи: север – улица 
„Кирил и Методий”, изток бул. „България” и юг - улица „Христо Ботев”. 

2. Дава съгласие да бъде отдаден под наем за срок от 10 години, общински терен в 
размер на 1 кв. м., за поставяне на преместваем обект - монетен автомат за топли напитки 
на първи етаж в дясно, след влизане (фойето на сградата на Общинска администрация) в 
сграда с идентификатор 20184.1.1033.1 със застроена площ от 282 кв. м., с начин на 
трайно ползване „За административна, делова сграда”, намираща се в поземлен имот с 
идентификатор 20184.1.1033 по КККР на гр. Две могили по Акт за публична общинска 
собственост № 3513/21.03.2012 г. на Кмета на Община Две могили, чрез провеждане на 
публичен търг с явно наддаване по реда на Глава Седма от Наредба №7 за реда на 
придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за 
управление под наем и за разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост в Община 
Две могили, област Русе. 

3. Определя началната месечна наемна цена при провеждане на търга да бъде в 
размер на 40,00 лв. (четиридесет лева) на кв. м. без ДДС или 48,00 лв. (четиридесет и 
осем лева) на кв. м. с ДДС, съгласно Приложение № 1, т. 12 от Тарифа за определяне на 
минимални месечни наемни цени на квадратен метър за отдаване под наем на общински 
нежилищни имоти от Наредба № 7 за реда на придобиване на право на собственост и на 
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ограничени вещни права, за предоставяне за управление под наем и за разпореждане с 
имоти и вещи - общинска собственост в Община Две могили, област Русе 

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

5. Възлага на Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите действия 
за: 

5.1. Изпълнение на решението по т. 1, т. 2, т. 3 и т. 4; 
5.2. В тридневен срок от сключването на договора за отдаване под наем, да се 

представи копие от същия в Общински съвет Две могили съгласно чл. 44, ал. 1, т. 18 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация. 
 

Десета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 102/17.03.2020 г., относно: 

Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост по Акт за общинска 
собственост № 4071/09.03.2020 г. в гр. Две могили, ул. „Цар Симеон” № 26, община Две 
могили. 

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 имот по Акт за частна общинска собственост 
№ 4071/09.03.2020 г. на Кмета на Община Две могили, представляващ дворно място с 
площ от 4676 кв. м., с построените в него сгради със смесено предназначение, с адрес: гр. 
Две могили, ул. „Цар Симеон” № 26 (бивше БКС). В деловодството на Община Две 
могили е постъпило заявление, с което лицето изявява желание да наеме втора „гаражна 
клетка”, с ползваема площ от 30 кв. м. в югозападната част на сграда, с идентификатор 
20184.1.2099.2, с начин на трайно ползване „хангар, депо, гараж” и застроена площ от 185 
кв. м., попадащ в дворно място с идентификатор № 20184.1.2099 по КККР на гр. Две 
могили, по Акт за частна общинска собственост № 4071/09.03.2020 г. за домуване на 
специализиран автомобил „катафалка”. Съгласно чл. 14, ал. 8 от Закона за общинската 
собственост, наемните цени се определят от Общински съвет. Тъй като в Наредба № 7 за 
реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост 
в Община Две могили, Приложение № 1 от тарифите за определяне на начални наемни 
цени за отдаване под наем на общински нежилищни имоти не е предвидена начална 
наемна цена за отдаване под наем на гаражни клетки. Община Две могили пристъпи към 
вариант за изготвяне на пазарна оценка от независим лицензиран оценител за определяне 
на начална месечна наемна цена за отдаването под наем на „гаражна клетка” за срок от 5 
години. Съгласно доклада, е определена цена за наем на месец в размер на 26,00 лв. 
(двадесет и шест лева) без ДДС. Описаният имот не е включен в Раздел ІV на годишната 
програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на Община Две 
могили за 2020 г. 

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 за решение в нея да бъде приет. 

Разисквания по десета точка нямаше. 
 
Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 
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Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
102/17.03.2020 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 27.03.2020 година  

 

Относно: Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост по 

Акт за общинска собственост № 4071/09.03.2020 г. в гр. Две могили, ул. „Цар Симеон” № 

26, община Две могили. 

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

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 
СЕ” 

1. Ахмед Недрет Ахмед +   

2. Бисер Йорданов Йончев   + 
3. Галя Миткова Додева +   
4. Драгомир Дамянов Драганов +   

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

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

10. Соня Петрова Неделчева – Нечева  +   
11. Христина Димитрова Ефтимова +   
12. Юлиана Кънчева Тодорова +   
13. Юсеин Ахмедов Юсеинов +   
 Общо: 12 0 1 

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

т. 8, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 3, ал. 2, т. 2 от Правилник № 1 за организация и дейността на 
общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, чл. 14, ал. 1, 2 и 3 от Закона за общинската собственост и чл. 20 от 
Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - 
общинска собственост в Община Две могили и Докладна записка с вх. № 102 от 
17.03.2020 г. след проведено поименно гласуване с 12 (дванадесет) гласа „За”, 0 (нула) 
глас „Против” и 1 (един) глас „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 113 

 
1. Дава съгласие да бъде включен в Раздел IV в Програмата за управление и 

разпореждане с имоти общинска собственост в Община Две могили за 2020 г. следният 
недвижим имот: „гаражна клетка” с ползваема площ от 30 кв. м. в югозападната част на 
сграда, с идентификатор 20184.1.2099.2, с начин на трайно ползване „хангар, депо, гараж” 
и застроена площ от 185 кв. м., с начин на трайно ползване „хангар, депо, гараж” с 
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административен адрес: гр. Две могили, ул. „Цар Симеон” № 26, по Акт за частна 
общинска собственост № 4071/09.03.2020 г. 

2. Дава съгласие да бъде отдаден под наем чрез провеждане на публичен търг с 
явно наддаване на „гаражна клетка” с ползваема площ от 30 кв. м. в югозападната част на 
сграда, с идентификатор 20184.1.2099.2, с начин на трайно ползване „хангар, депо, гараж” 
и застроена площ от 185 кв. м., с начин на трайно ползване „хангар, депо, гараж”, с 
административен адрес: гр. Две могили, ул. „Цар Симеон” № 26, по Акт за частна 
общинска собственост № 4071/09.03.2020 г. за срок от 5 /пет/ години за домуване на 
автомобил. 
 3. Общински съвет определя начална месечна наемна цена от 26,00 лв. (двадесет и 
шест лева и нула стотинки) без ДДС или 31,20 лв. (тридесет и един лева и двадесет 
стотинки) с ДДС, съгласно доклада на лицензиран оценител от 16.03.2020 г. 

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

5. Възлага на Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите действия 
за изпълнение на решението. 

6. В тридневен срок от сключването на договора за отдаване под наем, да се 
представи копие от същия в Общински съвет Две могили съгласно чл. 44, ал. 1, т. 18 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация. 

 
Единадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 103/17.03.2020 г., относно: 

Промени по бюджета на Община Две могили към 01.04.2020 г. и актуализация на плана за 
капиталовите разходи за 2020 година. 

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

Предложени са ни някои промени по бюджета на Община Две могили в разходната 
част и в инвестиционната програма, като не се променя общия размер. 

Промените в инвестиционната програма са следните:  
- Променя се наименованието на обект „Основен ремонт покрив Читалище 

с.Могилино и промяна предназначението на част от 1-ви етаж” и става обект „Основен 
ремонт покрив Читалище с.Могилино и промяна предназначението на част от 1-ви етаж в 
кметство и здравен кабинет”. 

- Променя се наименованието на обект „Ремонт и рехабилитация на ул."Пети 
пехотен Дунавски полк"в гр. Две могили-ППР” и става обект „Основен ремонт на 
ул."Пети пехотен Дунавски полк" между ОК 90, през ОК86, ОК 85 до ОК 84 в гр. Две 
могили-ППР”. 

- Добавя се нов обект „Авариен ремонт на Детска градина в УПИ V, кв.32 по плана 
на село Бъзовец, общ. Две могили, обл. Русе” на стойност 6970 лв. Получено е 
положително становище от Областна администрация Русе за кандидатстване пред 
Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет / 
МКВПМС/ за финансиране на строително-ремонтни работи. 

- Увеличава се стойността на обект „Ремонт и укрепване на крила на пътен мост по 
път RSE 2081 при с. Помен, Община Две могили” с 2200 лв. , за който има също 
положително становище за кандидатстване пред МКВПМС. 

- Увеличава се стойността на обект „Ремонт и рехабилитация на улица «Иван 
Вазов» в с. Помен-ППР” с 380 лв.  
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- 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-ППР” с 300 лв.  

- Намалява се стойността на обект „Основен ремонт на ул."Пети пехотен Дунавски 
полк" между ОК 90, през ОК86, ОК 85 до ОК 84 в гр. Две могили-ППР” с 300 лв.  

- Намалява се стойността на обект „Ремонт и рехабилитация на ул. "Камчия" - Две 
могили” с 9550 лв.  

Комисията по „Бюджет и финанси” разгледа на свое заседание исканите промени и 
излезе със становище те да бъдат приети. 

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

103/17.03.2020 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 
 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 27.03.2020 година  

 

Относно: Промени по бюджета на Община Две могили към 01.04.2020 г. и 

актуализация на плана за капиталовите разходи за 2020 година. 

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

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 
СЕ” 

1. Ахмед Недрет Ахмед +   
2. Бисер Йорданов Йончев +   
3. Галя Миткова Додева +   

4. Драгомир Дамянов Драганов +   
5. Ивайло Димитров Иванов +   

6. Ивайло Пенев Иванов  +   
7. Мехмед Руждиев Мехмедов  +   
8. Мехмед Селманов Чолаков +   
9. Румен Манолов Марков +   
10. Соня Петрова Неделчева – Нечева  +   
11. Христина Димитрова Ефтимова +   
12. Юлиана Кънчева Тодорова +   
13. Юсеин Ахмедов Юсеинов +   

 Общо: 13 0 0 

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

ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 27, ал. 4 и 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. 
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№ 103 от 17.03.2020 г. след проведено поименно гласуване с 13 (тринадесет) гласа 
„За”, 0 (нула) глас „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 114 

 
1. Променя бюджета на община Две могили към 01.04.2020 г. в разходната част по 

мероприятия и параграфи, съгласно Приложение 1. 
2. Приема актуализирания план за капиталовите разходи, финансирани с целева 

субсидия от Републиканския бюджет и от собствени средства на община Две могили за 
2020 г., съгласно Приложение 2. 

3. Общинският съвет упълномощава Кмета на Община Две могили да предприеме 
необходимите действия за актуализиране плана на капиталовите разходи към 01.04.2020 г.  

 
Дванадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 104/17.03.2020 г., относно: 

Създаване на Обществен съвет в община Две могили за съдействие и помощ при 
извършване на дейностите по социално подпомагане и  упражняване на обществен 
контрол върху тяхното осъществяване. 

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

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

политика”: 

Съгласно чл. 35 от Закона за социалното подпомагане и чл. 52 от Правилника за 
прилагане закона за социалното подпомагане се създава Обществен съвет в община Две 
могили за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в 
областта на социалните помощи и социалните услуги със следните функции: съдействие 
за провеждане на политиката в областта на социалните помощи и социалните услуги в 
общината; съдействие и подпомагане за разработване на областни стратегии, общински 
програми, планове и проекти, свързани със социалните помощи и социалните услуги; 
съдействие за координиране на дейността по предоставяне на социални услуги от лицата 
по чл. 18, ал. 1, т. 3 и 4 от Закона за социално подпомагане; контрол върху качеството на 
социалните услуги в съответствие с утвърдените критерии и стандарти; изготвяне на 
становища за откриване и закриване на специализирани институции за социални услуги на 
територията на общината. Съгласно чл. 52, ал. 2 от Правилника за прилагане закона за 
социалното подпомагане в състава на Обществения съвет се включват ръководители на 
социални услуги, представители на лица и организации, имащи отношение към 
дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги. 

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

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

104/17.03.2020 г. е явно, моля гласувайте. 
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По дванадесета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, 
ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и 
дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация във връзка с чл. 35 от Закона за социално подпомагане, 
чл. 52 ал. 1 и ал. 3 от Правилника за прилагане закона за социално подпомагане и 
Докладна записка с вх. № 104 от 17.03.2020 г. след проведено явно гласуване с 13 
(тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) глас „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, 
прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 115 

 
1. Създава Обществен съвет в община Две могили за съдействие и помощ при 

извършване на дейностите по социално подпомагане и  упражняване на обществен 
контрол върху тяхното осъществяване в следния състав: 

Председател: Ивайло Иванов – общински съветник. 
Членове: Светлозар Донев – Директор на ПГСС „К. А. Тимирязев”; 

      Елка Маринова – Директор на СУ „ Св. Св. Кирил и Методий”; 
      Петър Петров – Управител на „Център за обществена подкрепа”; 
      Петя Куцарова – Управител на ЦНСТПЛУИ и „Дневен център за 

пълнолетни лица с увреждания”; 
     Надежда Ангелова – Директор ДГ „ Св. Св. Кирил и Методий”; 
     Христо Янков – Полицейски инспектор в РУ – полиция  гр. Две могили. 

 
 Тринадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 105/17.03.2020 г., относно: 
Приемане на отчет за изпълнение на Програмата за развитие на туризма в Община Две 
могили за 2019 година и План за 2020 година. 

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

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

политика”: 

Съгласно чл.12, т.1 от Закона за туризма, през 2019 година кметът на общината 
предложи за разглеждане Програма за развитие на туризма на територията на общината и 
след одобрението й от консултативния съвет, Общинския съвет я прие през м. март 2019 г. 
Програмата е за периода 2019–2020 година и през периода на нейното действие се 
разглежда основно Раздел V Проекто-бюджет за обезпечаването й. Програмата е отворена 
за допълнения и изменения. 

На неприсъствено заседание на Консултативния съвет по туризъм към общината 
през м. март 2020 г. бе обсъден отчет за изпълнението на Програмата за развитие на 
туризма в община Две могили за 2019 година и План за 2020 г. Предложенията за отчет и 
план бяха одобрени и следва да бъдат разгледани и приети от Общинския съвет. На 09 
март 2020 г. на заседание на Постоянната комисия в областта на културата и туризма в 
Област Русе бе приета Областна стратегия за устойчиво развитие на туризма в област Русе 
2020-2030 година. В съответствие с това, предстои разработване на Общинска стратегия за 
развитие на туризма и привеждане в съотвествие и на приетата вече Програмата за 
развитие на туризма.  
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Отчитайки сложната обстановка с разпространението на COVID-19 и обявената от ЗСО 
степен на спешност за общественото здраве, предвижданията на общината са за 
намаляване приходите от туристическа дейност за 2020 година.  
 Прогнозите за посещаемост в туристически обект пещера „Орлова чука” са при 
разрешен достъп за влизане на туристи. 
 Ще кажа само някои цифри представени ни в отчета – приходите от туристическа 
дейност за миналата 2019 година са в размер на 90 690 лева, а разходите – в размер на 2 
262 лева при план 14 350 лева. 
 За тази година предвидените приходи са в размер на 31 720 лева, а разходите – 2 
650 лева. 
 Отчетът беше разгледан на заседание на трета комисия, която излезе със становище 
той да бъде приет. 

В разискванията по тринадесета точка участие взеха: 
1. Румен Марков – Общински съветник: 
Аз имам няколко въпроса към Кмета на Общината: 
Първо – как е предвидено като месеци функционирането на пещерата, предвид 

обстановката, тъй като виждаме, че предвидените приходи, които са заложени в 
докладната са 1/3 спрямо миналата година. 

Второ – направи ми впечатление в т. 7 от планираните разходи за 2019 година в 
размер на 1 000 лева са отчетени 0 лева, поради което предлагам планираните за 2020 
година в т. 7 „други разходи” в размер на 500 лева да се добавят към разходите за 
„Публикации в рекламни сайтове”, защото след тази криза, която ни очаква ще ни е 
необходима една агресивна реклама, за да привлечем нови туристи.  

2. Драгомир Дамянов – Общински съветник: 
В допълнение на това, което каза колегата, искам да обърна внимание, че като 

погледнем отчета на предходната година виждаме, че 35 лева са приходите от посещение 
на къщата-музей „Филип Тотю”. Това означава, че ако 1 лев е входа, само 35 души са 
посетили този музей. Колегата е прав, че трябва да се направи една много добра реклама 
на тази дейност и в плана за разходите, никъде не е посочено разходи за заплати, за 
осигуровки, за консумативи, ел. енергия, транспортни разходи и др. Ето защо този отчет 
не ни дава реална представа този обект печеливш ли е или губещ. Същото това нещо не е 
заложено и за 2020 година. Когато се прави един отчет и план за приходите и разходите се 
включват всички разходи, които се употребяват за този обект – назначени екскурзоводи, 
охрана, транспортни разходи, ел. енергия, вода и консумативи. Всичко това не е показано 
в тази справка и не ни дава реална представа този обект, след като има толкова приходи, 
какви разходи е направил не е отчетено. Имайте предвид, че така не се прави прогноза. За 
мен тази докладна записка не е пълна и не би следвало да се разглежда. 

3. Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник: 
В действителност ние сме в условията на извънредно положение, което не се знае 

кога ще свърши и бюджетът на Общината ще бъде сериозно засегнат и моята препоръка 
към Кмета на Община Две могили е да бъде изготвен един анализ – прогноза на бюджета 
до края на годината. 

Другото, което искам да кажа е, че подкрепям колегите от групата на СДС. 
Многократно говорим за този обект Пещера „Орлова чука”, за развитието на туризма и аз 
разбирам, че сме стресирани от ситуацията, но така или иначе има неща, които трябва да 
бъдат изпълнени. Знаете, говорихме за обособяване на детски кътове, за обособяване на 
беседки, за барчето и за много други дейности, които могат да се направят, да не ги 
повтарям сега, бяхме ги засегнали в предходни заседания. Говорихме за по-голяма 
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рекламна кампания, връзка с туроператори и т.н., но тук плана е просто несериозен. 
Каквото и да се случва животът продължава и нашата роля е точно тази – да мислим как 
ще спасим ситуацията, защото икономиката, според мен ще влезе в депресия. 

4. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 
Ще започна с думите на г-жа Нечева, която каза, че това е „несериозно” – не, не е 

несериозно, помислили сме върху всичко. 
Посочените средства, както виждате са 1/3, като се надяваме от прогнозите на 

Националния щаб, че всичко това ще приключи до м. май или м. юни и да се надяваме м. 
юли, август, септември, октомври този обект да заработи. 

По отношение на рекламата, както съм казвал и много пъти – пещерата не страда от 
липса на посещаемост. Инфрактруктурата, която е необходимо да бъде направена в този 
район, се нуждае от много средства и това не са средства, с които Общината разполага от 
капиталови или от собствени приходи. Само пътя, за който имаме готов проект е на 
стойност 2 000 000 лева, за посетителския център, за който също имаме готов проект, е на 
стойност 250 000 лева. Така или иначе ние имаме готови проекти и се надяваме да 
кандидатстваме чрез Региони в разтеж и да се случат нещата, защото със собствени 
средства няма как да стане при положение, че на територията на Общината има много 
приоритетни задачи, които трябва да се направят. 

По отношение за рекламата, така или иначе ние си имаме рекламни материали и 
тези 500 лева сме ги заложили дотолкова, доколкото, както знаете фирма „Дунав ултра” 
бяхме заложили в тяхната колоездачна карта състезание и така или иначе ако го има с тези 
средства ще участваме, за да бъдат рекламирани туристическите обекти. 

По отношение на къщата – музей „Филип Тотю”, преди две години билета за 
пещерата беше 5 лева, ние го направихме 6 лева, като в тази сума е включено и 
посещението на къщата – музей. 

По отношение на въпроса на г-н Драганов за разходите – не е точно така, защото 
пещерата се стопанисва от ОП „Обществено хранене”. Преди това пещерата се 
стопанисваше от общинско дружество, което отчиташе приходи около 20-30 000 лева, в 
същото време дейностите по продажби на билети и т.н. се осъществяваха от служители на 
КООРС и др. и тогава също не можеше да се хване края какви приходи има пещерата и 
какви разходи. В момента нито персонала на ОП „Обществено хранене” е увеличаван и 
служителите на предприятието бяха натоварени допълнително с дейности по 
управлението на този обект, така че разходите, които се правят за ел. енергия, вода и т.н. 
са отчетени много добре в общинското предприятие. Смятам, че приходите, които носи 
пещерата са в рамките на нормалното, а по отношение на хижата – наистина там това са 
несериозни приходи, но това зависи от персонала и аз се надявам с новия управител на 
предприятието нещата да потръгнат. Но практиката показва, че едно е даден обект да се 
управлява от частна фирма, защото тя не се съобразява толкова с работно време и много 
други неща, а търси всякакви начини за осигуряване на приходи, но в нашия случай, за да 
можем да осигурим гъвкаво работно време на барчето и на хижата, тук вече е въпрос на 
организация и спазване на редица изисквания, които се поставят на държавните 
институции. Както Ви казах и предния път, има желание от частни лица за наемане на 
хижата, но все още го обмисляме. Ако се стигне до там, така или иначе ще трябва да мине 
през търг и Вие ще сте тези, които ще решите как ще стане. 

По отношение на анализа, който спомена г-жа Нечева, мога да кажа, че към 
настоящия момент много добре си правим анализите, ограничили сме доста от разходите, 
които се правят по отношение на горива и много други дейности и само приоритетно ще 
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се решават наистина въпроси, които са наложителни. Аз като разпоредител с финансови 
средства искам да си направя една застраховка и е по-добре да има средства, а ако всичко 
мине нормално тези средства пак ще си ги възстановим там, където сме ги планирали. 

Последно искам да кажа, че съм съгласен с предложението на г-н Марков, тези 500 
лева от т. 7 „други разходи” да отидат към т. 4 „Публикации в рекламни сайтове” и там 
средствата да станат 1 000 лева. 

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

105/17.03.2020 г. е явно, моля гласувайте. 
 

След приключване на разискванията по тринадесета точка от дневния ред, 
Общинският съвет, на основание чл. 21, ал.1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от 
Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, чл. 12, т. 1 от Закона 
за туризма и Докладна записка с вх. № 105 от 17.03.2020 г. след проведено явно 
гласуване с 11 (единадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 2 (два) гласа 
„Въздържал се”, прие 

 
РЕШЕНИЕ 

№ 116 
 

1. Приема Oтчет за изпълнение на Програмата за развитие на туризма в община 
Две могили за 2019година и План за 2020 година. 

Приложение: Oтчет за изпълнение на Програмата за развитие на туризма в 
община Две могили за 2019 година и План за 2020 година. 
 
 Четиринадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 106/17.03.2020 г., относно: 
Допълнение на приложение 6 по т. 7 от Решение № 444, прието с Протокол № 
22/27.01.2017 г. 

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

Постъпило е искане от Управителя на ЦНСТПЛУИ в гр. Две могили с предложение 
да се заплащат частично пътните разходи на счетоводителя. Същата живее с постоянен 
адрес в град Русе. Първа комисия разгледа на свое заседание докладната записка и излезе 
със становище придложеният проект на решение в нея да бъде приет. 

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

106/17.03.2020 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 
 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 27.03.2020 година  
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Относно: Допълнение на приложение 6 по т. 7 от Решение № 444, прието с 

Протокол № 22/27.01.2017 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: 12 0 1 

 

По четиринадесета 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. 
№ 106 от 17.03.2020 г. след проведено поименно гласуване с 12 (дванадесет) гласа 
„За”, 0 (нула) гласа „Против” и 1 (един) глас „Въздържал се”, прие 

 
РЕШЕНИЕ 

№ 117 
 

1. Допълва приложение 6 по т. 7 от Решение № 48 прието с протокол № 
4/31.01.2020 г., както следва: 

№  
 

Име на 
пътуващия 

% Месторабота Длъжност Маршрут 

8. Пламена Миткова 
Димитрова 

85 ЦНСТПЛУИ счетоводител Русе – Две могили - 
Русе 

 2. Средствата за изплащане на пътни разходи са за сметка на бюджета и се 
изплащат от ЦНСТПЛУИ в гр. Две могили от 01.04.2020 г. 

3. Упълномощава Кмета на Общината да предприеме необходимите действия за 
изпълнение на решението. 
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 Петнадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 107/17.03.2020 г., относно: 

Даване на предварително съгласие за промяна предназначението на части от два имота – 
публична общинска собственост /пасище, мера/, за разширяване на мюсюлманския и 
християнския гробищен парк в село Каран Върбовка. 

По нея докладва:  
1. Соня Неделчева – Нечева – член на Комисията по „Противодействие на 

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

животновъдство и гори, екология и други дейности”: 

В Деловодството на Общината е постъпила докладна записка от Кметския 
наместник на с. Каран Върбовка, с която е поискано разширяване на изток със 100 м на 
християнския гробищен парк в селото, в който има останали още около 4 броя гробни 
места и разширяване на мюсюлманския гробищен парк в селото със 100 м на юг, в който 
има останали около 15 броя гробни места. На основание постъпилата докладна записка 
Кмета на Община Две могили е издал Заповед, с която е назначена комисия, която да 
извърши проверка на възможностите за увеличаване на територията на мюсюлманския и 
християнския гробищен парк в село Каран Върбовка. След извършената от комисията 
проверка на място и по действащата нормативна уредба е установено, че за да се увеличи 
територията на гробищните паркове е необходимо да се промени предназначението на 
части от два имота - публична общинска собственост (пасища), с които парковете 
граничат, а именно: 

- Поземлен имот с Идентификатор 36364.37.85 в землището на с. Каран Върбовка, 
местност „Лещака“, с площ от 59 223 кв.м, трайно предназначение на територията: 
земеделска, с начин на трайно ползване : пасище, категория на земята – VI; 

- Поземлен имот с Идентификатор 36364.106.239 в землището на с. Каран 
Върбовка, местност „Без местност“, с площ от 118 441 кв.м, трайно предназначение на 
територията: земеделска, с начин на трайно ползване : пасище, категория на земята – VI; 

След извършен оглед на място от назначената Комисия и съгласуване с Кметския 
наместник на с. Каран Върбовка за приблизителния брой гробни места, за които е 
необходимо да се осигури територия и с нормативната уредба в областта, е взето решение 
площта, с която да се разширят двата гробищни парка да бъде по 5 дка всеки, за сметка на 
Поземлени имоти с Идентификатори 36364.37.85 и 36364.106.239, чиято площ е сътветно 
59.223 дка и 118,441 дка.  

Разширението на мюсюлманския гробищен парк (представляващ Поземлен имот 
36364.36.83) ще се осъществи на юг, югозапад в имот с Идентификатор 36364.37.85 до 
достигане на площ от 5 дка на разширението. Разширението на християнския гробищен 
парк (представляващ Поземлен имот 36364.106.236) ще се извърши на изток, югоизток във 
имот с Идентификатор 36364.106.239 до достигане на  площ от 5 дка на разширението. 

За да бъде разширена територията на мюсюлманския гробищен парк в село Каран 
Върбовка е необходимо да се промени предназначението на част от съседния имот с 
Идентификатор 36364.37.85, който е публична общинска собственост (пасище, мера), а за 
да се разшири територията на християнския гробищщен парк в с. Каран Върбовка е 
необходима промяна в предназначението на част ос съседния имот – Поземлен имот с 
Идентификатор 36364.106.239, който също е публична общинска собственост (пасище, 
мера). Според разпоредбата на § 6а. т. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на 
Закона за опазване на земеделските земи „Промяна на предназначението на земеделски 
земи с начин на трайно ползване – пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, 
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се разрешава, когато е предвидено за изграждане на обекти с национално значение, 
национални обекти по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Закона за 
държавната собственост, както и на общински обекти от първостепенно значение“. 

Съгласно § 1, т. 6 от Допълнителните разпоредби на Закона за общинската 
собственост и § 5, т. 73 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на 
територията, гробищните паркове са обекти от първостепенно значение, което означава, 
че закона допуска промяна в преназначението на пасища и мери – публична общинска 
собственост, ако ще бъдат използвани за изграждане на обекти от първостепенно значение 
за общината, каквито са гробищните паркове. 

Съгласно чл. 25, ал. 3, т. 3 от Закона за собствеността и ползуването на 
земеделските земи, промяна в предназначението на мерите и пасищата се допуска по 
изключение за създаване на нови или разширяване строителните граници на 
съществуващи урбанизирани територии (населени места и селищни образувания), както и 
създаване или разширяване границите на отделни урегулирани поземлени имоти извън 
тях. Съгласно ал. 5 на същия член Общинският съвет приема решение за изразяване на 
предварително съгласие за промяна на предназначението с мнозинство 2/3 (две трети) от 
общия брой на общинските съветници при спазване на специалните закони и на 
нормативите за поддържане на резерв от постоянно затревени площи, както и при 
условие, че не е налице недостиг от земи за нуждите на животновъдството и определя  
срока на валидност на предварителното съгласие.  

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

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

107/17.03.2020 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 
 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 27.03.2020 година  

 

Относно: Даване на предварително съгласие за промяна предназначението на 

части от два имота – публична общинска собственост /пасище, мера/, за разширяване 

на мюсюлманския и християнския гробищен парк в село Каран Върбовка. 

№ 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  +   
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7. Мехмед Руждиев Мехмедов  +   
8. Мехмед Селманов Чолаков +   

9. Румен Манолов Марков +   
10. Соня Петрова Неделчева – Нечева  +   
11. Христина Димитрова Ефтимова +   

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

 Общо: 13 0 0 

 

По петнадесета точка от дневния ред, Общинският съвет, на основание чл. 21, 
ал. 1, т. 8, чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 27, ал. 5 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 3, ал. 2, т. 2 от 
Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодейстивто му с общинската администрация, чл. 25, ал. 5 вр. с чл. 
25, ал. 3, т. 3, предл. последно от Закона за собствеността и ползването на 
земеделските земи, чл. 3, ал. 1 от Наредба №22 за управлението и поддържането на 
гробищните паркове, погребването и пренасянето на покойници на територията на 
Община Две могили, област Русе, докладна записка от Кметския наместник на с. 
Каран Върбовка – Георги Стоев Иванов с вх. № 528/29.01.2020 г., и поради 
необходимостта от осигуряване на територия за погребване на покойници в 
мюсюлманския и християнския гробищен парк в с. Каран Върбовка и Докладна 
записка с вх. № 107 от 17.03.2020 г. след проведено поименно гласуване с 13 
(тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, 
прие 

 
РЕШЕНИЕ 

№ 118 
 

1. Дава предварително съгласие със срок на валидност 1 (една) година за 
разширяване територията на християнски гробищен парк – с. Каран Върбовка чрез 
промяна в предназначението на част от имот - публична общинска собственост (пасище), 
с Идентификатор 36364.106.239, като разширяването ще се осъществи на изток, югоизток 
до достигане на площ от 5 дка на разширението.  

2. Дава предварително съгласие със срок на валидност 1 (една) година за 
разширяване територията на мюсюлмански гробищен парк – с. Каран Върбовка чрез 
промяна в предназначението на част от имот - публична общинска собственост (пасище), 
с Идентификатор 36364.37.85, като разширяването ще се осъществи на юг, югозапад до 
достигане на площ от 5 дка на разширението. 

3. Възлага на Кмета на Общината да предприеме необходимите действия за 
привеждане на решението в изпълнение. 
 
 Шестнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 108/18.03.2020 г., относно: Отчет 
за изпълнение на Общинската програма за установяване на контрола върху кучешката 
популация на територията на Община Две могили, област Русе. 

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

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

С Решение № 162 на Общински съвет Две могили е приета Общинска програма за 
установяване на контрол върху кучешката популация на територията на община Две 
могили, Област Русе. Програмата е приета на основание чл 40, ал. 1 от Закона за защита 
на животните. В изпълнение на същата от 2012 г., Община Две могили възлага от части 
дейностите по програмата на лицензирана фирма, чрез сключване на договор за услуга, а 
именно Договор за овладяване популацията на безстопанствените кучета в Община Две 
могили, като изпълнител по договора е Сдружение „ГЕРМАНО-БЪЛГАРСКА ПОМОЩ 
ЗА ЖИВОТНИТЕ – КЛОН РУСЕ”. Договорите се актуализират ежегодно. Предмета на 
договора включва: 

- Залавяне на безстопанствени кучета на територията на община Две могили; 
- Транспортиране на заловените кучета до мястото на „обработка”; 
- Кастрация, обезпаразитяване, ваксинация против бяс и поставяне на трайна 

маркировка; 
- Връщане по места на неагресивни и здрави безстопанствени кучета; 
- Евтаназия на неизлечимо болни кучета; 
- Издаване на паспорт за всяко куче с отразени всички извършени манипулации; 
- Последващ контрол съгласно чл. 49 от ЗЗЖ, а именно: обезпаразитяване на 

всеки три месеца и реваксинация срещу бяс на върнатите по места животни и 
отразяване на извършените манипулации в паспортите им. 

 За изминалата 2019 година, на територията на Община Две могили са заловени и 
обработени общо 37 бр. бездомни кучета. 
 През изтеклия период не са осиновени и ефтанизирани бездомни кучета. 

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

Изразходените средства за изпълнение на програмата за 2019 г. са в размер на 
1665,00 лева. Предвидените средства в бюджета на общината за 2020 г. са в размер на 
3600,00 лв., за обработка на 80 бр. безстопанствени кучета. 
 През 2019 г. в отдел „Местни данъци и такси“ на Община Две могили са подадени 
общо 13 бр. декларации за притежаване на куче по чл. 117 от Закона за местните данъци и 
такси от двама собственици. Към едната е подадена декларации за освобождаване от такса 
по чл. 175, ал. 2 от ЗВМД. В предвид това, такси за притежаване на куче по чл. 175 от 
ЗВМД за 2019 г. в Община Две могили са постъпили за 2 бр. кучета или общо 12,00 лева. 

Във връзка с чл. 172, ал. 2 и чл. 173, ал. 1 от Закона за ветеринарно медицинската 
дейност, в Община Две могили е постъпил един сигнал за извеждане на свободно пускане 
на куче без повод или намордник в с. Баниска. Собственикът на кучето е предупреден от 
служител на кметството. През 2019 г. е по-голям броят на жалбите и сигналите от 
потърпевши граждани и очевидци (общо 16 броя) по повод на нападения на бездомни 
кучета. При извършена проверка от служители на общинска администрация се установи, 
че сформирана група от 5-6 бр. бездомни кучета, обитаваща основно района пред 
търговските обекти в централната част на гр. Две могили, плаши и напада предимно 
малолетни и възрастни граждани. По този повод, със съдействието на служители от 
Сдружение „Германо-Българска помощ за животните – клон Русе”, определеното от 
гражданите, като най-агресивно куче беше отделено от групата с цел разбиване на 
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глутницата и преустановяване на нападенията над граждани. След това действие жалби и 
сигнали не са постъпвали от граждани. 

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

Както във всички общини, така и на територията на Община Две могили, 
основният проблем е големият брой безстопанствени кучета. Причината е неспиращото 
изхвърляне на улицата на домашни любимци или новородените им от стопаните. Оказва 
се, че кастрацията на бездомните животни е недостатъчна мярка за справяне с проблема. 
Чипирането на домашните любимци е задължително, съгласно Закона за 
ветеринарномедицинската дейност, но не се извършва от голяма част от гражданите. 
Идентификацията с чип на домашните любимци ще подпомогне идентифицирането на 
собственика при недобронамерено пускане на свобода на кучетата и ще даде възможност 
да бъдат налагани санкции. 

По този повод на 11.03.2020 г. в сградата на общинска администрация се проведе 
работна среща между представители на Община Две могили – ръководството и 
служители, представители на Сдружение „ГЕРМАНО-БЪЛГАРСКА ПОМОЩ ЗА 
ЖИВОТНИТЕ – КЛОН РУСЕ”, с които Община Две могили има сключен договор за 
обработка на кучета и частно-практикуващи ветеринарни лекари на територията на 
Община Две могли, с цел набелязване на мерки във връзка с усложнената обстановка по 
отношение на бездомните кучета на територията на общината. На срещата се взе решение 
през 2020 г. да се проведе съвместна информационна кампания сред гражданите, като се 
започне от малките населени места, за регистрация на всички домашни кучета от страна 
на Сдружение „Германо-Българска помощ за животните – клон Русе” и декларирането им 
в отдел МДТ. Кампанията ще бъде организирана от Община Две могили и ще включва 
служители от общинска администрация, кметовете и кметските наместници на населените 
места, частно практикуващият ветеринарен лекар обслужващ населеното място и 
представители на Сдружение „Германо-Българска помощ за животните – клон Русе”. В 
тази връзка предстои сключване на допълнително споразумение със сдружението, 
уреждащо действията и мероприятията по чипиране на домашните кучета. 

Комисията по „Териториално устройство и строителство, общинска собственост, 
местно самоуправление и нормативна уредба” разгледа отчета и излезе със становище той 
да бъде приет. 

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

108/18.03.2020 г. е явно, моля гласувайте. 
 

По шестнадесета точка от дневния ред, Общинският съвет, на основание чл. 
21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организация и 
дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация и Докладна записка с вх. № 108 от 18.03.2020 г. след 
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проведено явно гласуване с 13 (тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 
(нула) гласа „Въздържал се”, прие 

 
РЕШЕНИЕ 

№ 119 
 

1. Приема Отчет за изпълнение на Общинската програма за установяване на 
контрола върху кучешката популация на територията на Община Две могили, Област Русе 
за 2019 г. 

Приложение: Отчет за изпълнение на Общинската програма за установяване на 
контрола върху кучешката популация на територията на Община Две могили, Област Русе 
за 2019 г. 
 
 Седемнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 109/19.03.2020 г., относно: 
Приемане на промени в Културен календар на Община Две могили за 2020 г. 

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

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

Във връзка с извънредното положение, въведено на територията на Република 
България и в изпълнение на препоръките на националния оперативен щаб за 
предотвратяване разпространението на COVID-19, упоменати в Заповедите на Министъра 
на здравеопазването, както и в Заповедите на Кмета на Община Две могили, относно и с 
оглед безопасността на населението, ни се предлага до второ нареждане да бъдат 
отменени мероприятията, приети в Културния календар за 2020 г., от настоящия момент 
до 30.06.2020 г., включително. Средствата, предвидени за тяхното изпълнение да бъдат 
пренасочени във функция „Отбрана и сигурност”, дейност „Ликвидиране последиците от 
бедствия и аварии”. 

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

В разискванията по седемнадесета точка участие взеха: 
1. Бисер Йончев – Общински съветник: 
Аз и в комисиите споделих, че няма да гласувам „за” това предложение по тази 

докладна записка. Срокът, който е даден – 30.06.2020 година е може би с някакъв аванс от 
време, с цел да предпазва хората, които ще се събират на тези мероприятия. Става въпрос 
за 17 000 лева и мисля, че тези пари, които трябва да се насочат в отбрана и сигурност 
държавата ще подпомогне и също от снегопочистването, което беше много леко тази 
година могат да се вземат тези пари. Нека тези 17 000 лева да си останат, така както са 
гласувани и приети и след като преминат нещата да бъдат изразходени за такива неща. 
Знаете какви събития има заложени, постоянно се търсят спонсори и дарители. Мисля, че 
има други начини за финансиране на отбрана и сигурност ако се налага. 

2. Галя Додева – Общински съветник: 
Аз считам, че ако кризата отмине винаги ще се намерят средства за култура, г-н 

Йончев. 
3. Бисер Йончев – Общински съветник: 
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То е ясно, че ще се намерят, въпросът е защо трябва да бързаме сега да го правим. 
Аз дори съм учуден, че г-жа Додева е съгласна с това предложение, направихме читалища 
за по 300-400 000 лева и сега вадим мероприятия … 

4. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 
Аз ще се върна на думите на г-жа Нечева, дали правим анализи. Аз никога нищо 

случайно не внасям, не знам каква ще бъде сигуацията и никой не знае. Да не дава Господ 
да стигаме Испания и Италия! Защото това, което се вижда по телевизията ако стане и тук, 
няма да ни е нито до календари, нито до забави, но тогава ще трябва да вземем веднага 
много бързи решения, а не да чакаме да ми се гласуват средства на сесия на Общинския 
съвет. Ето защо аз гледам да се презастраховам, за да имаме финансови средства 
необходими при възникване на някакви проблеми около тази ситуация. След като това 
мине и замине, съвсем спокойно средствата могат да отидат за песни, веселби и танци, но 
към настоящия момент това не е приоритетно. Затова съм вкарал за разглеждане тази 
докладна записка точно сега, за да се гласува точно сега, за да мога аз да бъда спокоен и 
да работим по плана, който сме разработили за действие в тази ситуация.  

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

109/19.03.2020 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 
 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 27.03.2020 година  

 

Относно: Приемане на промени в Културен календар на Община Две могили за 

2020 г. 

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

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 
СЕ” 

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

8. Мехмед Селманов Чолаков +   
9. Румен Манолов Марков +   
10. Соня Петрова Неделчева – Нечева    + 
11. Христина Димитрова Ефтимова +   
12. Юлиана Кънчева Тодорова +   

13. Юсеин Ахмедов Юсеинов +   
 Общо: 10 1 2 

 
След приключване на разискванията по седемнадесета точка от дневния ред, 

Общинският съвет, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното 
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самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 27, ал. 4 и 5 от същия 
закон, чл .3, ал. 1, т. 3 и ал. 2, т. 1 и 24 от Правилник № 1 за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация и Докладна записка с вх. № 109 от 19.03.2020 г. след 
проведено поименно гласуване с 10 (десет) гласа „За”, 1 (един) глас „Против” и 2 
(два) гласа „Въздържал се”, прие 

 
РЕШЕНИЕ 

№ 120 
 
 1. Приема промени в Културен календар на Община Две могили за 2020 г., както 
следва:  
 - До 30.06.2020г. отменя всички културни мероприятия, предвидени в приетия 
Културен календар за 2020 г. 
 - Средствата, предвидени за изпълнение на отменените мероприятия да бъдат 
пренасочени във функция „Отбрана и сигурност”, дейност „Ликвидиране последиците от 
бедствия и аварии”. 

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

 
 Осемнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 110/19.03.2020 г., относно: 
Промени по бюджета на Община Две могили към 01.04.2020 г. 

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

Комисията по „Бюджет и финанси” разгледа на свое заседание докладната записка, 
което е във връзка със създалата се обстановка и предложение за отпадане на някои 
мероприятия от културния календар на Община Две могили за 2020 година. Кметът на 
Общината ни предлага в разходната част на бюджета да се направят следните промени: 

- Намаление в дейност „Други дейности по културата” с 13 000 лв. 
- Намаление в дейност „Читалища” с 4 000 лв. 
- Увеличение в дейност „Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и 

производствени аварии” със 17 000 лв. 
Становището на първа комисия е предложеният ни проект на решение в докладната 

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

110/19.03.2020 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 
 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 27.03.2020 година  

 

Относно: Промени по бюджета на Община Две могили към 01.04.2020 г. 

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

1. Ахмед Недрет Ахмед +   

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

4. Драгомир Дамянов Драганов +   
5. Ивайло Димитров Иванов +   
6. Ивайло Пенев Иванов  +   
7. Мехмед Руждиев Мехмедов  +   
8. Мехмед Селманов Чолаков +   

9. Румен Манолов Марков +   
10. Соня Петрова Неделчева – Нечева  +   
11. Христина Димитрова Ефтимова +   

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

 Общо: 12 0 1 

 

По 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, 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. 
№ 110 от 19.03.2020 г. след проведено поименно гласуване с 12 (дванадесет) гласа 
„За”, 0 (нула) гласа „Против” и 1 (един) глас „Въздържал се”, прие 

 
РЕШЕНИЕ 

№ 121 
 

1. Променя бюджета на община Две могили към 01.04.2020 г. в разходната част по 
мероприятия и параграфи, съгласно Приложение 1. 
 
 Деветнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 94/11.03.2020 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Шенай Шенасиева Ахмедова за раждане на 
второ дете – Айберг Айдън Ремзиев. 

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

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

политика”: 

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

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

Комисията по „Бюджет и финанси” също разгледа на свое заседание заявлението и 
излезе със становище да бъде отпусната еднократна финансова помощ за раждане на 
второ дете в размер на 250 лева. 

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

94/11.03.2020 г. е явно, моля гласувайте. 
 

По деветнадесета точка от дневния ред, Общинският съвет, на основание чл. 
21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация във връзка с чл. 3, ал. 1 и ал. 2 във връзка с чл. 4, ал. 1, 
чл. 5, т. 1.2, чл. 9, т. 1, чл. 10, т. 1 и 2 от Наредба № 10 за изплащане на еднократна 
помощ при раждане на дете, подпомагане на пострадали при пътно-транспортни 
произшествия, производствени аварии, пожари, природни бедствия и други от 
бюджета на община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 94 от 
11.03.2020 г. след проведено явно гласуване с 13 (тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) 
гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 

 
РЕШЕНИЕ 

№ 122 
 

1. Отпуска на Шенай Шенасиева Ахмедова, живееща в село Кацелово, ул. „Родопи” 
№ 24 еднократна финансова помощ в размер на 250,00 (двеста и петдесет) лева, за 
раждане на второ дете – Айберг Айдън Ремзиев, родено на 21.02.2020 г. 

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

Изказвания, питания, становища и предложения от граждани. 
1. Драгомир Дамянов – Общински съветник: 
Първо искам да се обърна към Председателя на Общинския съвет – когато 

обявявате резултатите от поименно гласуване, моля обявявайте коя група как е гласувала, 
там, където има различия, за да става ясно на обществеността. 

На следващо място бих искал да кажа, че аз подкрепям мерките, които се вземат за 
справяне с тази криза, но винаги се посяга на културата и спорта. Те са най-уязвими 
винаги, има възможност от други места да се акумулират тези 17 000 лева. 

2. Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 
По отношение на зачитането на резултатите от поименното гласуване – това, което 

искате не е записано никъде в правилника, но така или иначе поименното гласуване се 
описва в протокола, а протокола е публичен и всеки може да го види. 

3. Драгомир Дамянов – Общински съветник: 
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На предходното заседание на Общинския съвет поставих въпрос към Кмета на 
Общината във връзка с провеждането на конкурса за главен архитект. 

През тази седмица на нашата група ни изпратиха едно изложение на главния 
архитект Пламен Маринов до Председателя на Общинския съвет с копие до Кмета. В това 
изложение много добре аргументирано са посочени големи пропуски в организирането на 
този конкурс. Не искам да се спирам подробно, но от поставените въпроси, шест от тях 
нямат отговори, а другият кандидат, който се е явил на този конкурс е получил 
максимална оценка. Това означава, че или въпросите, които са подготвени са неправилно 
формулирани и как този кандидат, които на няколко въпроса няма верен отговор, а той е 
получил максимален брой точки …  

Моят въпрос е следния – не би ли следвало, г-н Кмете, сигурно сте запознат с това 
изложение, да отмените този конкурс и да назначите един нов конкурс, за да се премахнат 
тези съмнения за нагласен конкурс, за нагласени въпроси. Вие не сте виновен, комисията 
вероятно Ви е подвела, но аз ако съм на Ваше място бих отменил този конкурс и бих 
насрочил един нов конкурс, за да изглеждат нещата чисти, защото главният архитект е 
лицето след Вас, което носи най-голяма отговорност в Общината. 

Няма да навлизам в повече подробности, защото колегите, може ли и те са 
получили това изложение, което е много аргументирано, много компетентно и не е със зла 
умисъл. 

И още нещо, което е описано в това изложение – би следвало Кметът на Общината 
да назначи нови, млади специалисти, защото в този отдел работят хора, които вече са 
пенсионери и трябва да се помисли и за бъдещото развитие на този отдел. 

4. Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник: 
Бих искала и аз да кажа няколко думи по този въпрос, тъй като на мен също ми бе 

изпратено това изложение – не съм компетентна в тази област, но останах с 
впечатлението, че той е лично обиден от цялата ситуация. Би било редно една такава 
личност, която е давала от себе си толкова много за Общината в продължение на повече 
от 20 години да бъде освободена по достоен начин. 

5. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 
Ще се постарая да запазя добрия тон, въпреки това, което е написал с копие до мен, 

че едва ли не съм действал незаконосъобразно. Заставам категорично зад комисията, 
провела конкурса, на предходното заседание също го казах. 

Не може в продължение на 24 години длъжността главен архитект на Община Две 
могили да бъде без проведен конкурс, а това, както знаем всички не е законосъобразно и 
това беше и причината да премина към този вариант за провеждането на конкурс. 

Предния мандат работихме заедно и, както казва и той в изложението си – Кметът 
има право да си подбере екип, но аз не подмених нито един човек от администрацията 
когато дойдох 2015 година. Достатъчно добре показах през предния си мандат, че не 
действам по този начин. И в конкретния случай с гл.арх. Маринов не съм действал по този 
начин, за него винаги съм казвал добри думи и пак ще кажа добри думи. Подготвил съм 
му дори и един „Поздравителен адрес”, но явно той е обиден и ми изпраща писмата си 
чрез Еконт и може би и аз ще му изпратя този поздравителен адрес по Еконт. 

Ще кажа само това, че има доста неистини в това, което той е писал. 
Първо – той много добре беше запознат, че ще има конкурс и причините за това. 
Второ – в деня, в който той си подготви документите и дойде при мен и ме попита 

дали има друг кандидат, аз му отговорих, че няма такъв към момента, с никой не съм 
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говорил и с никой нямам никакви предварителни уговорки. Документите, които бяха 
лично от него подготвени, ми бяха предоставени, за да може той да се яви на конкурс. 

Трето – той наистина доведе специалист, младо момиче, което само се отказа, 
обади ми се по телефона и ми каза, че няма възможност да пътува до тук всеки ден. 

Комплекта документи – не е вярно, че не е бил пълен, защото комисията 
първоначално разглежда документите и допуска кандидатите до конкурс по това, дали те 
са в пълен комплект. 

Ние спазихме всички изисквания с писма до Камарата на архитектите с молба да 
ни бъдат предоставени специалисти в тази област, които да участват в тази комисия, за да 
може членовете на комисията да бъдат хора, които са запознати с тази материя. В 
комисията имаше член, който ни изпратиха от Камарата на архитектите, а председателят 
на комисията е строителен инженер и не е вярно, че няма компетентни лица. 

Всички процедури са спазени и ако той не е искал, никой не го е задължавал да се 
яви на конкурс, но той сам пожела да се яви на него. И няма как аз да отменям конкурса, 
защото това означава, че аз не вярвам на комисията си, и както казва г-н Драганов, че съм 
бил подведен, няма как да бъда подведен, защото моето средно образование е в 
строителен техникум, а висшето ми е инженер геодезист и много от нещата, които се 
изпълняват в Общината аз ги знам. 

Ето защо това, което е написано до мен и е пуснато и до Общинския съвет не е 
нормално и трябваше да се разделим по начин, по който е най-възпитано и за него и за 
Общината. 

   
Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, поради изчерпване на дневния ред, закривам шестото заседание на VIІI – 

мия Общински съвет в Община Две могили.  
 

Забележка: Списъците с резултатите от проведеното поименно гласуване по точки 
7; 8; 9; 10; 11; 14; 15; 17 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 03.04.2020 г. и отпечатан в 3 екз. 
Екз. № 1 – за Общински съвет. 
Екз. № 2 – за Кмет на Община.  
Екз. № 3 – за Областен управител. 

 
МД/МД 

          Председател на Общински съвет – Две могили:  
     
 

________________ (Юлиана Кънчева Тодорова) 


