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О БЩИН А ДВЕ МО ГИ ЛИО БЛАСТ  Р УСЕ 
7150Две могили, бул.”България”84, тел./факс08141/9208, тел. централа: 08141/9205;9207,e-mail: obshtina@dvemogili.bg 

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

Екз. № 1 
 

П Р О Т О К О Л 
 

№ 9 
 

Днес, 26 юни 2020 година, в 9.00 часа, в конферентната зала на Община Две 
могили, започна деветото редовно заседание на VІII – мия Общински съвет – Две могили. 

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

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

В работата му ще вземат участие: г-н Божидар Борисов – Кмет на Община Две 
могили; г-н Георги Великов – зам.-кмет на Община Две могили; г-н Йордан Борисов – 
Обществен посредник на Община Две могили; г-жа Мариета Петрова – Секретар на 
Община Две могили; г-жа Надежда Ангелова – Директор на ДГ „Св. Св. Кирил и 
Методий” град Две могили; г-жа венета Илиева – Директор на ДГ „Първи юни” село 
Баниска; г-жа Татяна Петрова – Директор на ДЯ „Радост” град Две могили; служители от 
общинска администрация; кметове на кметсва. 

 
Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет:  
Колеги, дневният ред за настоящото редовно заседание Ви е раздаден 

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

настоящото заседание в деловодството на Общинския съвет постъпи една докладна 
записка, която оглед характера си предлагам да бъде включена за разглеждане извънредно 
днес, а именно:  

1. Докладна записка от Юлиана Тодорова с вх. № 198/22.06.2020 г., относно: 
Върнато за ново разглеждане наше Решение № 149 по Протокол № 8/29.05.2020 г.  

Докладната записка е разгледана на заседание на Комисията по „Териториално 
устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление и нормативна 
уредба” и по нея ще докладва Мехмед Мехмедов. 

Освен това, Кметът на Общината оттегли една своя докладна записка, а именно: 
1. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 185/15.06.2020 г., относно: 

Осигуряване на дърва за огрев на общински и обществени учреждения за отоплителен 
сезон 2020-2021 г.  

Предлагам на мястото на Докладна записка с вх. № 185/15.06.2020 г., относно: 
Осигуряване на дърва за огрев на общински и обществени учреждения за отоплителен 
сезон 2020-2021 г. да бъде включена Докладна записка от Юлиана Тодорова с вх. № 
198/22.06.2020 г., относно: Върнато за ново разглеждане наше Решение № 149 по 
Протокол № 8/29.05.2020 г. за разглеждане в дневния ред под т. 9. 
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Имате ли Вие други предложения за изменение или допълнение на дневния ред? 
Няма. 
 
Който е съгласен с така предложения проект за дневен ред, в който да бъде 

включена Докладна записка от Юлиана Тодорова с вх. № 198/22.06.2020 г., относно: 
Върнато за ново разглеждане наше Решение № 149 по Протокол № 8/29.05.2020 г. на 
мястото на Докладна записка с вх. № 185/15.06.2020 г., относно: Осигуряване на дърва за 
огрев на общински и обществени учреждения за отоплителен сезон 2020-2021 г. под т. 9, 
да стане дневен ред на настоящото редовно заседание на Общинския съвет, моля да 
гласува с вдигане на ръка. 

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

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

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
 

1. Докладна записка от Венета Илиева с вх. № 177/11.06.2020 г., относно: 
Информация за резултатите от дейността на ДГ „Първи юни”, село Баниска през 
2019/2020 учебна година и проблемите, които стоят пред нея. 

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

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

политика”. 

2. Докладна записка от Надежда Ангелова с вх. № 178/11.06.2020 г., относно: 
Информация за резултатите от дейността на ДГ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Две 
могили през 2019/2020 учебна година и проблемите, които стоят пред нея. 

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

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

политика”. 

3. Докладна записка от Недко Христов с вх. № 179/12.06.2020 г., относно: 
Информация за дейността на Кмета на Кметство село Батишница за периода 01.01.2019 г. 
до 31.12.2019 г. и проблемите, които стоят пред него. 

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

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

 4. Докладна записка от Татяна Петрова с вх. № 180/12.06.2020 г., относно: 
Информация за резултатите от дейността в Детска ясла „Радост” гр.  Две могили за 
периода м. септември 2019 г. до м. май 2020 г.  

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

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

социална политика”. 

5. Докладна записка от Юлиана Тодорова с вх. № 181/12.06.2020 г., относно: 
Избор на Временна комисия за изготвяне на предложения за съдебни заседатели за 
Районен съд – Бяла. 
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Докладва: Ивайло Димитров – член на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление и 

нормативна уредба”. 

6. Докладна записка от Юлиана Тодорова с вх. № 182/12.06.2020 г., относно: 
Приемане на Отчет за дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация за периода от 11.11.2019 г. до 
31.05.2020 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. № 183/15.06.2020 г., относно: 
Бракуване на движима вещ – общинска собственост. 

Докладва: Ахмед Недрет – секретар на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление и 

нормативна уредба”. 

8. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 184/15.06.2020 г., относно: 
Бракуване на движима вещ – общинска собственост. 

Докладва: Ахмед Недрет – секретар на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление и 

нормативна уредба”. 

9. Докладна записка от Юлиана Тодорова с вх. № 198/22.06.2020 г., относно: 
Върнато за ново разглеждане наше Решение № 149 по Протокол № 8/29.05.2020 г. 

Докладва: Мехмед Мехмедов – член на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление и 

нормативна уредба”. 

10. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 191/18.06.2020 г., относно: 
Промени по бюджета на Община Две могили към 30.06.2020 г. и актуализация на плана за 
капиталовите разходи за 2020 година.  

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

11. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 192/18.06.2020 г., относно: 
Закриване на Детска ясла „Радост” и откриване на яслена група в ДГ „Св. св. Кирил и 
Методий” – гр. Две могили. 

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

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

социална политика”. 

12. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 193/18.06.2020 г., относно: 
Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на 
обособената територия, обслужвана от «ВиК» ООД-Русе. 

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

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

13. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 194/18.06.2020 г., относно: 
Вземане на решение за прекратяване на членство на Община Две могили в Сдружение 
„МИГ Лидер на територията на Две могили и Иваново”, ЕИК 175874349. 

Докладва: Румен Марков – председател на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление и 

нормативна уредба”. 

14. Изказвания, питания, становища и предложения от граждани. 
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Първа точка от дневния ред: 
Докладна записка от Венета Илиева с вх. № 177/11.06.2020 г., относно: 

Информация за резултатите от дейността на ДГ „Първи юни”, село Баниска през 
2019/2020 учебна година и проблемите, които стоят пред нея. 

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

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

Информацията за резултатите от дейността на ДГ „Първи юни“ през учебната 2019/ 
2020 учебна година е разработена въз основа на:  

- проведената контролна дейност през годината;  
- информация от задължителната документация; 
- информация от преки наблюдения на работата на персонала. 

През изминалата учебна година ДГ “Първи юни” функционира с 3 групи - 2 в 
Баниска и 1 в Бъзовец при списъчен състав 58 деца. Дейността в детската градина се 
осъществява от 14 служители, 6 от които са педагогически персонал в това число и 
директора като един  от тях един е пенсионер.  

Цялостната дейност в ДГ „Първи юни“ се реализира в съответствие с държавната 
политика в сферата на образованието и се основава на Закон за предучилищно и 
училищно образование и действащата нормативна уредба. В детската градина се 
осигурява пълноценно личностно развитие на детето и се осъществява примственост в 
подготовката му за училище. Детето се поставя в центъра на педагогическия процес- 
осигуряват се необходимите условия за физическото, духовното, нравственото и 
социалното му развитие, гарантират се неговите права, свобода и сигурност, достойнство 
и уважение, възпитава се в дух на толерантност, приобщава се към българските традиции 
и културни ценности. Създадени са условия за интегриране на деца със специални 
образователни потребности и на деца от етнически малцинства. 

Добрата организация и положителна атмосфера на работа са определящи за 
ефективното провеждане и управление на педагогическия процес. 

С голямо удоволствие на приемна посетих ДГ в Баниска. Създадени са много добри 
условия, тъй като беше извършен основен ремонт на сградата и подобрена материално- 
техническа база. Отлично се поддържат  помещенията в санитарно-хигиенно отношение. 

За съжаление има  текучество при децата в рамките на учебната година. 
Детската градина работи по своя Програмна система, целите на която са се 

постигнали с помощта на познавателните книжки „Вики и Ники” и „Чуден свят”. 
Проведено е обучение на децата за защита при бедствия и за безопасност на 

движението по пътищата по утвърдени графици.  
През учебната година не са постъпвали жалби, оплаквания, сигнали за нарушения. 

Не са констатирани нарушения при извършените проверки от контролните органи.  
За учебната 2019/ 2020 г. е  реализиран проект по ПМС за предоставяне на средства  

за подпомагане на физическото възпитание и спорта. Със средствата са се закупили 
спортни  пособия, които се използват от всички деца.  

В предходните учебни години един от основните проблеми в работата на детското 
заведение беше липсата на квалифицирани педагогически кадри. През учебната 2019/ 
2020 година този проблем беше отстранен и в детската градина не са назначавани  
неправоспособни учители. 
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По отношение на обхвата на децата в задължителна предучилищна възраст: за 
детската градина има едно необхванато дете- във филиал „Детелина”. Но въпреки 
наложените санкции на родителите от страна на Община Две могили, детето не е записано 
за детска градина.  

Административното ръководство на ДГ „Първи юни” прогнозира, че за учебната 
2020/ 2021 г. броят на децата ще бъде следния:  

І- ва група, ДГ с. Баниска- 16 деца  
Подготвителна група, ДГ с. Баниска- 14 деца 
Общо 30 деца/ и филиал „Детелина” с. Бъзовец-  22 деца.  
Прогнозата е направена спрямо локална база данни на ЕСГРАОН в Кметства с. 

Баниска и с. Бъзовец. Ако продължи тенденцията за намаляване на броя на децата поради 
емигриране на родителите, ДГ „Първи юни” е възможно да остане с една група. 

Становището на комисията е представената ни информация да бъде приета. 
Разисквания по първа точка нямаше. 
 
Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Венета Илиева с вх. № 177/11.06.2020 

г. е явно, моля гласувайте. 
 
По първа точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, 

т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация и във връзка с Решение № 29 взето на заседание на Общински съвет 
Две могили с Протокол № 3 от 20.12.2019 г. и Докладна записка с вх. № 177 от 
11.06.2020 г. след проведено явно гласуване с 13 (тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) 
гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 150 

 
 1. Приема Информация за резултатите от дейността на ДГ „Първи юни”, село 
Баниска през  2019/ 2020 учебна  година и проблемите, които стоят пред нея. 
 Приложение: Информация за резултатите от дейността на ДГ „Първи юни”, село 
Баниска през  2019/ 2020 учебна  година и проблемите, които стоят пред нея. 

 
Втора точка от дневния ред: 
Докладна записка от Надежда Ангелова с вх. № 178/11.06.2020 г., относно: 

Информация за резултатите от дейността на ДГ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Две 
могили през 2019/2020 учебна година и проблемите, които стоят пред нея. 

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

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

политика”: 

ДГ „Св. св. Кирил и Методий“ е с адрес на управление на територията на гр. Две 
могили и изнесена група в село Кацелово, община Две могили.Тя е публична общинска 
собственост. Детската градина се намира в построени за целта сгради, в гр. Две могили и в с. 
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Кацелово. Дворовете са залесени, с циментирани  алеи и детски площадки за всяка група. 
Алеите и в  двата обекта са отдавна амортизирани и неравни, с опасни участъци. 

Дворът на сградата в гр. Две могили не отговаря на съвременните изисквания към 
специализираните функции и нужди на съвременна детска градина. Част от площадките на 
групите са вече без уреди за игра на открито, пясъчниците на 4 от групите са амортизирани и 
тяхната подмяна е наложителна. В недобро състояние са и пейките със сенници на 
площадките на всички групи, въпреки ежегодното отремонтиране. Площадката на открито за 
обучение по безопасно движение по пътищата, е нарисувана от екипа с блажни бои върху 
неравен терен и не отговаря на изискванията за безопасност. 

Дворът на сградата в село Кацелово е с обновена по проект площадка за игра на 
открито с мека настилка, уреди за игра и обособен кът за обучение на открито.  

В основната сграда са налични: занимални на групите (5), спални (5), сервизни 
помещения към всяка група, пригодено за  физкултурен салон помещение на приземния 
етаж, малка зала за мултисензорно учене и индивидуални занимания,учителска стая, кът на 
двора за провеждане на образователна дейност сред природата, административен корпус, 
медицински кабинет, кухненски блок, перално помещение, котелно помещение. 

Липсват зала за музикални занимания, кабинети на психолог / логопед, кабинет за 
обучение по безопасно движение по пътищата. 

В сградата на изнесената група в село Кацелово има занималня, спалня, гардеробна за 
персонала, методичен кабинет, сервизни помещения, кухня и перално помещение, складове. 

Детската градина прилага системата на делегиран бюджет. Финансирането ѝ се 
осъществява чрез средства от държавния бюджет, получени по единни разходни стандарти за 
едно дете, одобрени с акт на Министерския съвет въз основа на формули за всяка отделна 
дейност за възпитанието, подготовката и обучението на деца в общинските детски градини в 
системата на образованието. Първостепенният разпоредител /Община Две могили/ с 
бюджета утвърждава формулите в срок до месец март на текущата година.  Утвърдените 
формули се прилагат от началото на финансовата година и не могат да бъдат променяни до 
края ѝ.  

Допълнителни форми за финансиране могат да бъдат: 

Участие на детската градина в проектни дейности  

Средства от собствени приходи – от утвърдени допълнителни образователни 
дейности; 

Дарения. 
Поддържането и обновяването на материално–техническата база е непрекъснат процес. 

Интериорът и екстериорът бяха обновени по посока на безопасност и стимулиране на 
детската активност среда. Преди  началото на учебната година бяха отремонтирани и 
пребоядисани от екипа на институцията всички, нуждаещи се от това помещения. Боята, 
която използвахме в основната сграда бе дарена от „Оргахим“ – Русе, а боите за освежаване 
помещенията на детската група в село Кацелово, както и на уредите в двора, бяха дарени от 
„Екон“ – гр. Русе. Пред централния вход на детската градина в града, в различни 
примамливи цветове грейна пътека за интерактивни занимания, изрисувана от сръчните ръце 
на педагозите. Голяма част от боите за нея, както и за  пребоядисване на вратите и 
предпазните решетки в помещенията на детските групи, също ни бяха безвъзмездно дарени 
от русенските производители на бои. 

Комисията по „Образование, култура, вероизповедания, символика, младежта, 
спорта и туризма, здравеопазване и социална политика” разгледа на свое заседание 
представената ни информация и излезе със становище тя да бъде приета. 
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Разисквания по втора точка нямаше. 
 
Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Надежда Ангелова с вх. № 

178/11.06.2020 г. е явно, моля гласувайте. 
 

По втора точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, 
т. 23 и във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация и във връзка с Решение № 29 по Протокол № 3/ 20.12.2019 г. и 
Докладна записка с вх. № 178 от 11.06.2020 г. след проведено явно гласуване с 13 
(тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, 
прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 151 

 
1. Приема Информация за резултатите от дейността на ДГ „Св. св. Кирил и 

Методий” гр. Две могили през 2019/2020 учебна година и проблемите, които стоят пред 
нея. 

Приложение: Информация за резултатите от дейността на ДГ „Св. св. Кирил и 
Методий” гр. Две могили през 2019/2020 учебна година и проблемите, които стоят пред 
нея. 

 
Трета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Недко Христов с вх. № 179/12.06.2020 г., относно: 

Информация за дейността на Кмета на Кметство село Батишница за периода 01.01.2019 г. 
до 31.12.2019 г. и проблемите, които стоят пред него. 

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

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

Делегираният бюджет на кметство село Батишница за 2019 година е бил 77 700 
лева, като събираемостта на местните данъци е 75 %. По програмата за заетост и чл. 9 са 
имали 4 човека. Спазват се графиците за събирането на битовите отпадъци, които се 
извозват два пъти в месеца. Разполагат с 65 броя съдове за битов отпадък, но не им 
достигат. За съжаление през периода в Батишница няма родени деца, а починалите са 15. 

Комисията по „Териториално устройство и строителство, общинска собственост, 
местно самоуправление и нормативна уредба” разгледа на свое заседание докладната 
записка и излезе със становище тя да бъде приета. 

Разисквания по трета точка нямаше. 
 
Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Недко Христов с вх. № 179/12.06.2020 

г. е явно, моля гласувайте. 
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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. № 179 от 12.06.2020 г. след проведено явно гласуване с 13 
(тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) глас „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, 
прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 152 

 
1. Приема за сведение Информация за дейността на Кмета на Кметство село 

Батишница за периода 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. и проблемите, които стоят пред него. 
Приложение: Информация за дейността на Кмета на Кметство село Батишница за 

периода 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. и проблемите, които стоят пред него. 
 

Четвърта точка от дневния ред: 
Докладна записка от Татяна Петрова с вх. № 180/12.06.2020 г., относно: 

Информация за резултатите от дейността в Детска ясла „Радост” гр.  Две могили за 
периода м. септември 2019 г. до м. май 2020 г.  

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

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

политика”: 

Представена ни е и информация за резултатите от дейността в Детска ясла „Радост” 
гр. Две могили за периода м. септември 2019 г. до м. май 2020 г. Информацията е 
прекалено оскъдна, в нея не са описани проблемите на детската ясла, броят на децата, 
изразходените средства и т.н., но въпреки това комисията я разгледа и излезе със 
становище тя да бъде приета. 

Разисквания по четвърта точка нямаше. 
 
Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Татяна Петрова с вх. № 180/12.06.2020 

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 
администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 
Общинският съвет, неговите Комисии и взаимодействието му с Общинската 
администрация и Докладна записка с вх. № 180 от 12.06.2020 г. след проведено явно 
гласуване с 13 (тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) глас „Против” и 0 (нула) гласа 
„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 153 
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1. Приема Информация за резултатите от дейността в Детска ясла „Радост” гр.  Две 
могили за периода месец септември 2019 г. до месец май 2020 г.  

Приложение: Информация за резултатите от дейността в Детска ясла „Радост” гр. 
Две могили за периода м. септември 2019 г. до м. май 2020 г.  

 
Пета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Юлиана Тодорова с вх. № 181/12.06.2020 г., относно: 

Избор на Временна комисия за изготвяне на предложения за съдебни заседатели за 
Районен съд – Бяла. 

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

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

На 11.05.2020 година, в Общинския съвет е постъпило писмо с изх. № 
1338/04.05.2020 година от Административния ръководител на Окръжен съд – Русе с 
предложение да открием процедура по изготвяне на предложения и избор на двама 
съдебни заседатели за четиригодишен мандат в Районен съд – Русе, считано от датата на 
полагане на клетва по чл. 69 от Закона за съдебната власт.  

За целта е необходимо да изберем комисия, която да изготви предложенията за 
лицата, които трябва да отговарят на изискванията на чл. 67, ал. 1 от Закона за съдебната 
власт. 

Комисията по „Териториално устройство и строителство, общинска собственост, 
местно самоуправление и нормативна уредба” разгледа на свое заседание докладната 
записка и след направени предложения и консултации предлагаме да изберем временна 
комисия, в състав: 

1.1. Галя Додева – председател. 
1.2. Ивайло Пенев – секретар. 
1.3. Ахмед Недрет – член. 
1.4. Румен Марков – член. 
1.5. Мехмед Мехмедов – член.  
 
Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Юлиана Тодорова с вх. № 

181/12.06.2020 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 Правилник № 1 за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, писмо с изх. № 1338/04.05.2020 година от Административния 
ръководител на Окръжен съд – Русе и Докладна записка с вх. № 181 от 12.06.2020 г. 
след проведено явно гласуване с 13 (тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) глас „Против” и 
0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 154 

 
1. Избира Временна комисия, в състав: 
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1.1. Галя Додева – председател. 
1.2. Ивайло Пенев – секретар. 
1.3. Ахмед Недрет – член. 
1.4. Румен Марков – член. 
1.5. Мехмед Мехмедов – член.  
2. Комисията в срок до 20.07.2020 година да изготви и предложи с Докладна 

записка кандидати за избирането им за съдебни заседатели за Окръжен съд – Русе. 
 

Шеста точка от дневния ред: 
Докладна записка от Юлиана Тодорова с вх. № 182/12.06.2020 г., относно: 

Приемане на Отчет за дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация за периода от 11.11.2019 г. до 
31.05.2020 г.  

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 представения ни 
отчет за дейността на Общинския съвет. Това е първият и встъпителен отчет за този 
мандат на новоизбрания Председател на Общинския съвет. До настоящия момент 
Общинския съвет е провел 8 заседания и е приел 149 решения. От отчета става ясно, че 
първа и втора комисия са най-натоварените, затова и техният състав е по-многоброен от 
останалите. Становището на комисията е представеният ни отчет да бъде приет в този му 
вид. 
 Разисквания по шеста точка нямаше. 
  

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

182/12.06.2020 г. е явно, моля гласувайте. 
 

По шеста точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, 
т. 23 във връзка чл. 27, ал. 3 и ал. 6 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 наше Решение № 29 по Протокол № 
3/20.12.2019 г. и Докладна записка с вх. № 182 от 12.06.2020 г. след проведено явно 
гласуване с 13 (тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) глас „Против” и 0 (нула) гласа 
„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 155 

 
1. Приема Отчет за дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация за периода от 11.11.2019 г. до 
31.05.2020 г.  
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Приложение: Отчет за дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация за периода от 11.11.2019 г. до 
31.05.2020 г.  

 
Седма точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 183/15.06.2020 г., относно: 

Бракуване на движима вещ – общинска собственост. 
По нея докладва:  
1. Ахмед Недрет – секретар на Комисията по „Териториално устройство и 

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

Община Две могили е собственик на моторно превозно средство  „Фолксваген 
Джета” с рег. № Р 2316 АХ, Рама № WVWZZZ16ZGW749538, двигател № EZ4441. Със 
своя заповед Кметът на Общината е назначил комисия, която да извърши проверка и да 
събере необходимите документи, относно техническото състояние на превозното 
средство. Комисията е установила, че автомобилът има множество забележки по външния 
си вид. Не е в движение, поради техническа неизправност, изразяваща се в проблеми в 
скоростната кутия, съединителя, стартера. Гумите са износени. Трудно се намират 
резервни части и детайли на достъпни цени понеже автомобила е от 1986 г. 
Предложението на комисията е да бъде изготвена Докладна записка до Общински съвет – 
Две могили за даване на съгласие за бракуване на превозното средство. Комисията 
предлага автомобилът да бъде предаден за вторични суровини като отделни части и 
детайли да бъдат запазени. 

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

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

183/15.06.2020 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 
 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 26.06.2020 година  

 

Относно: Бракуване на движима вещ – общинска собственост. 

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

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 
СЕ” 

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

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

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

13. Юсеин Ахмедов Юсеинов +   
 Общо: 13 0 0 

 

По седма точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, 
т. 8 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 36. ал. 4 Наредба № 7 за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с имоти и вещи – Общинска собственост в Община Две 
могили, област Русе, чл. 143, ал. 6 от Закона за движение по пътищата, чл. 3, ал. 2, т. 
2 от Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с 
вх. № 183 от 15.06.2020 г. след проведено поименно гласуване с 13 (тринадесет) гласа 
„За”, 0 (нула) глас „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 156 

 
1. Дава съгласие да бъде бракувано моторно превозно средство „Фолксваген 

Джета” с рег. № Р 2316 АХ, Рама № WVWZZZ16ZGW749538, двигател № EZ4441. 
 2. Възлага на Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите действия 
за изпълнение на решението. 

 
Осма точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 184/15.06.2020 г., относно: 

Бракуване на движима вещ – общинска собственост. 
По нея докладва:  
1. Ахмед Недрет – секретар на Комисията по „Териториално устройство и 

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

Община Две могили е собственик на моторно превозно средство “Тойота Хайейс”, 
с рег. № Р 9599 РР, Рама № JT1VRH20V00127668, двигател №12R2648841. Със своя 
заповед Кметът на Общината е назначил комисия, която да извърши проверка и да събере 
необходимите документи, относно техническото състояние на превозното средство. 
Комисията е установила, че съществуват множество забележки по външния му вид и не е 
в движение, поради техническа неизправност на двигателя. Ремонтът на ходовата част е 
нерентабилен. Гумите са износени и съединителят е за смяна. Предложението на 
комисията е да бъде изготвена Докладна записка до Общински съвет – Две могили за 
даване на съгласие за бракуване на превозното средство. Комисията предлага автомобилът 
да бъде предаден за вторични суровини като отделни части и детайли да бъдат запазени. 

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

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

184/15.06.2020 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 
 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 26.06.2020 година  

 

Относно: Бракуване на движима вещ – общинска собственост. 

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

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 
СЕ” 

1. Ахмед Недрет Ахмед +   
2. Бисер Йорданов Йончев +   

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

5. Ивайло Димитров Иванов +   
6. Ивайло Пенев Иванов  +   
7. Мехмед Руждиев Мехмедов  +   

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

10. Соня Петрова Неделчева – Нечева  +   
11. Христина Димитрова Ефтимова +   
12. Юлиана Кънчева Тодорова +   
13. Юсеин Ахмедов Юсеинов +   
 Общо: 13 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, чл. 36. ал. 4 Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с имоти и вещи – Общинска собственост в Община Две могили, област 
Русе, чл. 143, ал. 6 от Закона за движение по пътищата, чл. 3, ал. 2, т. 2 от Правилник 
№ 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с вх. № 184 
от 15.06.2020 г. след проведено поименно гласуване с 13 (тринадесет) гласа „За”, 0 
(нула) глас „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 157 

 
1. Дава съгласие да бъде бракувано моторно превозно средство Тойота Хайейс”, с 

рег. № Р 9599 РР, Рама № JT1VRH20V00127668, двигател №12R2648841. 
 2. Възлага на Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите действия 
за изпълнение на решението. 

 
Девета точка от дневния ред: 
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Докладна записка от Юлиана Тодорова с вх. № 198/22.06.2020 г., относно: 
Върнато за ново разглеждане наше Решение № 149 по Протокол № 8/29.05.2020 г. 

По нея докладва:  
1. Мехмед Мехмедов – член на Комисията по „Териториално устройство и 

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

На 17.06.2020 г., в Общинския съвет е получена Заповед № 4-95-00-295/16.06.2020 г. на 
Областен управител на област Русе, с която е върнато за ново обсъждане наше Решение № 149 
по Протокол № 32/24.11.2017 г. 

Със същото, ние дадохме съгласието си: 
„1. Да се създаде нов раздел X в Програмата за управление и разпореждане с имоти 

общинска собственост за 2020 г. със заглавие „Спортни обекти – предмет на управление и 
разпореждане”, като включва в раздела следния недвижим имот: Имот – публична общинска 
собственост с идентификатор 20184.1.1441 представляващ „Спортно игрище”, с площ от 48301 
кв. м. и „Съблекалня” с площ от 134 кв. м. при граници северозапад – имот № 20184.1.2883, 
изток – имот №20184.1.2734, юг – имот №20184.1.2736 по Акт за публична общинска 
собственост №3403 от 11.10.2010 г. 

2. Учредява безвъзмездно право на ползване за срок от 5 години върху имот – публична 
общинска собственост с идентификатор 20184.1.1441 представляващ „Спортно игрище” с площ 
от 48301 кв. м. и „Съблекалня”, с площ от 134 кв. м. при граници северозапад – имот № 
20184.1.2883, изток – имот №20184, юг – имот № 20184.1.2736 по Акт за публична общинска 
собственост №3403 от 11.10.2010 г. на ФК „Филип Тотю 2018” – гр. Две могили, ЕИК 
205239789, гр. Две могили, бул.”България” №92 

3. Възлага на Кмета на Община Две могили да сключи договор за учредяване на 
безвъзмездно право на ползване с ФК «Филип Тотю» - гр. Две могили 

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

Областният управител на област Русе счита, че с приемането на Решение № 149 по 
Протокол № 8/29.05.2020 г. Общински съвет – Две могили е допуснал съществено нарушение 
на чл. 146, т. 2, т. 3 и т. 4 от АПК, чл. 103, ал. 1, т. 6 и ал. 2 и чл. 104 от Закона за физическото 
възпитание и спорта и чл. 59, ал. 2, т. 4 от Административно-процесуалния кодекс. 

Областния управител счита, че неправилно е приложен чл. 103, ал. 1, т. 6 от Закона за 
физическото възпитание и спорта, тъй като съгласно тази норма спортните обекти се 
предоставят за временно безвъзмездно ползване на определени категории лица, като условията 
и правилата, при които то може да бъде осъществявано следва да са разписани в акт на 
общинския съвет. (Наредба). Общински съвет Две могили не е приемал нормативен акт с който 
да определи правилата за ползване на спортни обекти – общинска собственост. 

Областния управител счита, че в Решение №149/29.05.2020 г. е допуснато нарушение, тъй 
като не е индивидуализиран ясно и точно неговият предмет – „учредяване на безвъзмездно 
право на ползване”, което не кореспондира с посоченото основание на чл. 103, ал. 1 от Закона 
за физическото възпитание и спорта (ЗФВС). Чл. 103, ал. 1 от ЗФВС се отнася до временното 
безвъзмездно ползване на спортни обекти и съоръжения от определени организации, изрично 
изброени в ЗФВС и само за целите записани в закона. Областния управител счита също, че в 
мотивите на решението не са описани всички факти и основания за предоставяне на имота на 
ФК „Филип Тотю 2018” за безвъзмездно ползване, като по какъв начин ще бъде насърчено 
развитието и популяризирането на спорта за хора с увреждания, какви събития ще се 
организират от сдружението и към какви лица са насочени.  
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Учредяването на безвъзмездно право на ползване води до осигуряване на изключителното 
право на приобретателя да използва вещта, да защитава това право, да получава добивите от 
имота, както и задължения да застрахова имота, да го поддържа и др. Според Областния 
управител в така приетото решение липсват фактически и правни основания обосноваващи 
учредяване вещно право на ползване върху имота.  

Според Областния управител е допуснато и съществено нарушение на чл. 104 от Закона за 
физическото възпитание и спорта, тъй като към настоящия момент няма наличие на изготвен и 
приет списък от Общински съвет на спортните обекти в Община Две могили, които може да са 
обект на разпореждане и учредяване на ограничени вещни права. Утвърждаването на такъв 
списък и неговото обявяване е задължителна предпоставка за по-нататъшното управление и 
разпореждане с имота-общинска собственост. Неспазването на това условие е довело до 
съществено нарушение на административнопроизводствените правила при вземане на 
решението на Общински съвет. 

Комисията по „Териториално устройство и строителство, общинска собственост, 
местно самоуправление и нормативна уредба” разгледа на свое заседание докладната 
записка и излезе със становище решението да бъде отменено. 
 В разискванията по девета точка участие взеха: 
 1. Драгомир Дамянов – Общински съветник: 
 Аз искам да обърна внимание, че когато приемахме това решение на предходното 
наше заседание имаше разисквания и само 4 души гласувахме против приемането му, 
изказахме си и мотивите. Решението не беше обосновано, не бяха организирани рамките 
за издръжката на стадиона, не беше съгласувано с програмата за развитие на Общината, 
но въпреки всичко една голяма част от общинските съветници подкрепиха тази докладна 
записка. Искам да се обърна към юридическия екип на общината когато се изготвят такива 
докладни трябва да се запознаят със законите, които кореспондират с приемането на 
такова решение, защото докладните идват в последния момент в общинския съвет и ние 
нямаме съответната експертиза и нямаме време да проверяваме всички закони. В тази 
докладна записка пише кой я е изготвил, кой я е съгласувал и с това те подвеждат кмета на 
общината, но подвеждат и нас. Щом кмета внесе една докладна мнозинството го подкрепя 
и не всичко, което изготви общинската администрация е правилно и вярно, затова и някои 
общински съветници са на различно мнение. Призовавам юридическия отдел на общината 
когато подготвят такива докладни записки да четат внемателно законите, кое е законно и 
кое не е и как трябва да се направи. Винаги тези спешните докладни, които изискват 
приемане на спешно решение води точно до приемане на грешно решение. Това нанася 
вреда на имиджа на общинския съвет, областният управител да ни връща решения.  
 

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

198/22.06.2020 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 
 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 26.06.2020 година  

 

Относно: Върнато за ново разглеждане наше Решение № 149 по Протокол № 

8/29.05.2020 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: 13 0 0 

 

След приключване на разискванията по девета точка от дневния ред, 
Общинският съвет на основание чл. 45, ал. 9, предложение 1 във връзка с чл. 27, ал. 
4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 94, 
ал. 6 и ал. 7 от Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация във връзка 
със Заповед № 4-95-00-295/16.06.2020 г. на Областния управител на Област Русе и 
Докладна записка с вх. № 198 от 22.06.2020 г. след проведено поименно гласуване с 13 
(тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) глас „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, 
прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 158 

 
1. Отменя Решение № 149 по Протокол № 8/29.05.2020 г. на Общински съвет – Две 

могили. 
 

Десета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 191/18.06.2020 г., относно: 

Промени по бюджета на Община Две могили към 30.06.2020 г. и актуализация на плана за 
капиталовите разходи за 2020 година.  

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

Кметът на Общината ни предлага някои промени по бюджета на Община Две 
могили в разходната част и в инвестиционната програма към 30.06.2020 година, като не се 
променя общия размер .  

Промените в инвестиционната програма са следните:  
- Намалява се стойността на обект „Ремонт и укрепване на крила на пътен мост 

по общински  път RSE 2081 при с. Помен, Община Две могили" със 100 лв. 
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- Намалява се стойността на обект „Основен ремонт на тротоари в гр. Две могили 
по бул. "България" и ул. "Стоян Терзиев"" с 328 лв. 

- Намалява се стойността на обект „Ремонт и рехабилитация на ул. "Камчия" - 
Две могили” с 10000 лв.  

- Добавя се нов обект „Основен ремонт на сграда с идентификатор 20184.12099.5, 
находяща се в гр. Две могили” за проектиране на стойност 10 000 лв. 

- Отпада „Закупуване на пелетна камина – с. Бъзовец” на стойност 5 000 лв. 
- Отпада „Закупуване на пелетен котел – с. Кацелово” на стойност 5 000 лв. 
- Увеличава се стойността на обект “Изграждане на водопровод по бул.България  

двор „Изток“, гр. Две могили, включващ следните подобекти: ПИ 20184.1.2852 – улица; 
ПИ 20184.1.2854 – улица; ПИ 20184.1.2853 – улица; ПИ 20184.1.2855 – улица; ПИ 
20184.1.2851 – улица; ПИ 20184.1.2758 – улица от бивш „Фуражен цех“ до края на гр. Две 
могили“ с 400 лв. Необходимите средства са за сметка на Резерва. 

- Намалява се стойността на обект „Уличен водопровод от кръстовището на 
бул. «България» и ул. «Елба» до УПИ II, кв. 116 гр. Две могили, обл.Русе” със 190 лв. 
 - Намалява се  „Закупуване на камион мултилифт за контейнери” на стойност с 450 
лв. 
 - Намалява се  „Закупуване на пароструйка” с 50 лв. 
 - Увеличава се „Закупуване на автобусни спирки в Две могили - 2 бр.” с 3 840 лв. 
 - Увеличава се „Закупуване на контейнер-спирка-с.Баниска” с 3 639 лв. 

- Увеличава се „Закупуване на контейнер-спирка-с.Бъзовец” с 3 639 лв. 
- По препоръка на Сметна палата се променя параграфа на отчитане на обект 

„Изграждане на кът за отдих и игра на открито в гр. Две могили” от 52-03 на 52-06. 
Комисията по „Бюджет и финанси” разгледа на свое заседание докладната записка 

и излезе със становище предложеният ни проект на решение в нея да бъде приет. 
В разискванията по десета точка участие взеха: 
1. Бисер Йончев – Общински съветник: 
Аз искам да попитам за тези две пелетни камини – бюджетът на Общината се 

гласува преди 5 месеца, а Вие сега казахте, че има някакви нови намерения. Какви са тези 
нови намерения за отопление на тези две села? 

2. Божидар Барисов – Кмет на Общината: 
По отношение на село Кацелово в предходни мандати е изградено парно 

отопление, което работи с въглища и дърва. Така или иначе системата работи и идеята за 
преминаване на пелетно отопление е ограничаване на ползването на въглища, защото това 
е по-екологично чиста технология. 

По отношение на село Бъзовец – сградата на кметството е голяма и ремонти там не 
са правени дълги години. Тук идеята е да се направи ремонт за осигуряване на достъпна 
среда, защото в момента стаята на кмета на селото е на втория етаж. Сградата и на това 
кметство трябва да бъде ремонтирана основно и по този начин стаята на кмета ще бъде 
преместена на първия етаж. Тъй като нямаме толкова средства за тази година, затова тези 
средства ги насочвам в това направление, а живот и здраве вече догодина ще търсим 
начин да направим основен ремонт на кметството. 

3. Бисер Йончев – Общински съветник: 
Въпросът ми беше зададен към г-н Чолаков, защото той докладва докладната 

записка и каза, че има някакви нови намерения, а тези намерения са пресни, не от преди 5 
месеца, когато гласувахме бюджета, защото ако бяха от тогава нямаше да се глесуват тези 
отоплителни тела.  
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4. Божидар Барисов – Кмет на Общината: 
За село Кацелово ми е най-лесно, тъй като вече има изградена система и трябва да 

се извърши само подмяна на котела, но така или иначе говорим за нов облик на града и на 
селата и най-вече за Баниска, където трябва да се осигурят условия за децата, които 
пътуват особено през зимния период, затова считам, че е по-приоритетно да се направи 
това, а парното отопление в село Кацелово може да изчака за следващия сезон. 

5. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 
Г-н Йончев, решението не е спонтанно – всичко е съгласувано с кмета на село 

Кацелово, Вие също можехте да го обсъдите с него, предвид топлите взаимоотношения, 
които имате.  

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

191/18.06.2020 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 
 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 26.06.2020 година  

 

Относно: Промени по бюджета на Община Две могили към 30.06.2020 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: 11 1 1 

 

По десета 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 
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отчитане на бюджета на Община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. 
№ 191 от 18.06.2020 г. след проведено поименно гласуване с 11 (единадесет) гласа 
„За”, 1 (един) глас „Против” и 1 (един) глас „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 159 

 
1. Променя бюджета на община Две могили към 30.06.2020 г. в разходната част по 

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

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

3. Общинският съвет упълномощава Кмета на Община Две могили да предприеме 
необходимите действия за актуализиране плана на капиталовите разходи към 30.06.2020 г.  
 

Единадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 192/18.06.2020 г., относно: 

Закриване на Детска ясла „Радост” и откриване на яслена група в ДГ „Св. св. Кирил и 
Методий” – гр. Две могили. 

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

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

политика”: 

Съгласно чл. 117 от Закона за здравето, държавата и общините, юридическите и 
физическите лица създават условия за осигуряване на здравословна жизнена среда и 
нормално физическо и психическо развитие на децата. За подпомагане на семейството при 
отглеждане на деца до тригодишна възраст и за осигуряване на тяхното нормално 
физическо и психическо развитие се създават детски ясли и детски кухни. На територията 
на Община Две могили функционира една детска ясла – Детска ясла „Радост”, в която 
медицински и други специалисти осигуряват отглеждането на децата от тримесечна до 
тригодишна възраст. Детска ясла „Радост” се помещава в сградата на ДГ „Св. св. Кирил и 
Методий”, гр. Две могили, ул. „Пловдив” № 8. Ползват се общи кухненски и сервизни 
помещения. С настоящия проект за решение, предлагам закриването на Детска ясла 
„Радост”, гр. Две могили и откриването на дневна група в ДГ „Св. св. Кирил и Методий” – 
гр. Две могили. Съгласно чл. 24, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното 
образование, в детската градина може да се разкриват яслени групи за отглеждане на деца 
от 10-месечна до 3-годишна възраст. Минималният брой на децата в една яслена група, 
съгласно Наредба № 4 за финансиране на институциите е 8, а максималния 18 деца.  

Мотивите за така предложения проект на решение са следните: 
1. Демографски - В последната една година се наблюдава спад в броя на записаните 

деца в детската ясла, както и спад в средната месечна посещаемост на децата, като броят 
на децата в ДГ „Радост” през първото тримесечие на 2019 г. е 17, през второто тримесечие 
на 2019 г. е 19, през третото е 8, а през четвъртото 9 деца. За първото тримесечие на 2020 
г., броят на децата посещаващи ДГ „Радост” е 14. Това се дължи на различни причини, 
основните от които са ниската раждаемост на територията на град Две могили, 
отглеждането на децата от роднини, по-ранното им записване на детска градина. Не се 
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очаква промяна в тази тенденция, тъй като по данни на служба „ГРАО” към Община Две 
могили през 2019 г. на територията на град Две могили са се родили 20 деца.  

2. Икономически - В детската ясла работят 7 души персонал: 1 - директор; 2 – 
медицински сестри; 2 –ма детегледачи; 1 – касиер-домакин; 1 – готвач. Предвид малкото 
на брой записани деца и ниската посещаемост и поради това, че детската ясла и детската 
градина се помещават в една сграда, целесъобразно и икономически изгодно би било 
закриването на Детска ясла „Радост” и разкриването на яслена група в ДГ „Св. св. Кирил и 
Методий” – гр. Две могили. Промяната няма да доведе до промяна на качеството на 
отглеждане и възпитание на децата до 3-годишна възраст, тъй като яслената група ще 
функционира в помещенията, които ползва ДГ „Радост”, храната ще продължи да се 
приготвя в същите помещения, при спазване на същите изисквания. От друга страна 
закриването на детската ясла и разкриването на яслена група ще доведе до икономия от 
средства, които биха могли да бъдат инвестирани в осигуряването на по-добри условия в 
детската градина. 

3. Административни – Към настоящия момент детската ясла и детската градина се 
помещават в една сграда, но поради това, че са различни институции правилата за достъп 
до сградата на родители и външни лица е различен, приемането и предаването на децата 
се осъществява по различен начин в двете институции. Разкриването на яслена група към 
детската градина и закриване на детската ясла ще доведе до по-доброто управление на 
сградата и изграждането на еднакъв режим на достъп и контрол, приложим за всички 
групи в детската градина, по-добрата поддръжка на дворното пространство. 

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

В разискванията по единадесета точка участие взеха: 
1. Драгомир Дамянов – Общински съветник: 
Подкрепям докладната, но имам само един въпрос, защото там има един проблем с 

хранодена – храната за детската ясла е с един обхват, а тази за детската градина е с друг 
обхват. Как ще бъде организирано храненето на децата, защото критериите са два 
различни. За храненето на децата в яслената група трябва да има отделен персонал, който 
да готви. 

2. Бисер Йончев – Общински съветник: 
Какво ще се случи със служителите, които работят там – ще бъдат ли прехвърлени 

в детската градина? 
3. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 
На този проблен, г-н Дамянов се натъкнахме още когато премествахме детската 

ясла в новата сграда, но така или иначе подготвихме отделна кухня и отделна стая за 
съхранение на хранителните продукти за детската ясла. Същата година извършихме 
основен ремонт на детската кухня, закупихме нови електроуреди за приготвяне на 
храната. Вчера получих писмо от Директора на РЗИ град Русе, д-р Николова, която 
изразява положителното си становище за това наше намерение. 

Задължителното условие за разделно събиране на храната сме го изпълнили, а за 
приготвянето на храната има достатъчно нови закупени уреди и няма да има никакъв 
проблем да се спазят изискванията и за отделното приготвяне на храната на децата. 

По отношение на служителите в детската ясла – както знаете с моя заповед в края 
на миналата година, тъй като броя на децата беше 9, а служителите бяха 7, тогава 
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работното време на служителите беше намалено на 4 часов работен ден. В случая щатните 
бройки остават 4, а 3 щатни бройки остават извън новия щат. Давам право на директора на 
детската градина, след като ще се разкрие там яслената група тя да прецени дали 
служителите могат да се ползват ако има свободни места в детската градина. 

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

192/18.06.2020 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 
 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 26.06.2020 година  

 

Относно: Закриване на Детска ясла „Радост” и откриване на яслена група в ДГ 

„Св. св. Кирил и Методий” – гр. 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: 13 0 1 

 
След приключване на разискванията по единадесета точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 2 и т. 6 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 
5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 1 и 
от Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, чл. чл. 24, ал. 3 от 
Закона за предучилищното и училищното образование във връзка с чл. 119, ал. 2 от 
Закона за здравето, чл. 6, ал. 1, т.2 във връзка с ал. 3 и чл. 14, ал. 1 от Наредба № 
26/18.11.2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и 
здравните изисквания към тях и Докладна записка с вх. № 192 от 18.06.2020 г. след 
проведено поименно гласуване с 12 (дванадесет) гласа „За”, 0 (нула) глас „Против” и 
1 (един) глас „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
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№ 160 
 
1. Закрива Детска ясла „Радост”, гр. Две могили, ул. „Пловдив” №8, считано от 

01.09.2020 г. 
2. Материално –техническото оборудване на детската ясла се прехвърля на ДГ „Св. 

св. Кирил и Методий” – гр. Две могили. 
3. Задължителната документация се предава на ДГ „Св. св. Кирил и Методий” – гр. 

Две могили. 
4. Трудовите отношения с персонала да бъдат уредени съобразно разпоредбите на 

Кодекса на труда. 
5. Дава съгласие за разкриване на дневна яслена група от 8 до 18 деца на възраст от 

10 месеца до три години в ДГ „Св. св. Кирил и Методий” – гр. Две могили, считано от 
01.09.2020 г. 

6. Утвърждава 4 щатни бройки персонал за обслужване на децата – 2 щатни бройки 
медицински сестри и 2 щатни бройки детегледачки, считано от 01.09.2020 г. 

 
Дванадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 193/18.06.2020 г., относно: 

Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на 
обособената територия, обслужвана от «ВиК» ООД-Русе. 

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

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

В деловодството на Община Две могили е постъпило писмо от Областния 
управител на Област Русе и Председател на Асоциацията по ВиК на обособена територия, 
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе за свикване на извънредно 
заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, 
обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе, което ще се проведе на 31.07.2020 г. (петък) от 11:00 
часа в Зала № 1 в сградата на Областна администрация в гр. Русе, пл. „Свобода“ № 6. На 
общото събрание ще се приема решение, на основание чл. 20, ал. 3 от Правилника за 
организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, за 
препоръчителната вноска на държавата в бюджета на Асоциацията по ВиК – Русе за 2021 
година. Съгласно чл. 198е, ал. 5 от Закона за водите, позицията и мандатът на 
представителя на Общината за всяко заседание на Общото събрание следва да са 
съгласувани по ред, определен от Общинския съвет. 

Комисията по „Териториално устройство и строителство, общинска собственост, 
местно самоуправление и нормативна уредба” разгледа на свое заседание докладната 
записка и излезе със становище т. 1 от предложения ни проект на решение да бъде 
допълнена и да добие вида: 

„1. Определя Божидар Борисов – Кмет на Община Две могили да вземе участие в 
редовно заседание на Общо събрание на Асоциацията по ВиК – Русе, което ще се проведе 
на 31.07.2020 г. (петък) от 11:00 часа в Зала № 1 в сградата на Областна администрация в 
гр. Русе, пл. „Свобода“ № 6, като гласува по т. 1 от дневния ред съгласието на Общинския 
съвет препоръчителната вноска от страна на държавата в бюджета на Асоциацията по 
ВиК-Русе за 2021 г. да бъде в предложения размер от 22 000 лева, а по т. 2 – поставените 
допълнителни въпроси да приема за информация, като при необходимост да гласува по 
своя преценка с оглед запазване интересите на община Две могили.” 
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В разискванията по дванадесета точка участие взеха: 
 1. Драгомир Дамянов – Общински съветник: 
 Във връзка с провеждането на това общо събрание на асоциацията по ВиК, искам 
да кажа на ръководството на Общината, че ние много пъти сме говорили, че на 
територията на Общината има една хижа, която е собственост на това дружество, 
намираща се в село Каран Върбовка. Направено ли е мотивирано предложение за 
придобиване на тази хижа от Община Две могили? Има ли някакви предприети действия в 
тази посока. 

2. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 
 Съгласен съм с предложението на комисията. 
 За хижата на ВиК още през 2016 година бяхме подготвили документи, писма и т.н. 
към Областния управител, към ВиК, за да получим отговор чия собственост е тази хижа. 
След близо година ни беше върнат отговор от ВиК, че парцелите със съответните номера 
са собственост на ВиК. След като получихме тези писма възложих на Началника на Отдел 
„Общинска собственост”, съвместно със служба ТСУ да извършат проверка и се оказа, че 
има разминаване в номерата, които са ни дадени. В самия район на хижата има терен, на 
който са разположени резервоари и помпени станции, но останалата част от терена, точно 
там където е самата хижа и до ден днешен не съм убеден, че това, което ни е подадено 
отговаря на писмото, което ни е пуснато. Направихме запутване към Асоциацията по ВиК 
и от там чакаме вече доста дълго време отговор. 

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

193/18.06.2020 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 
С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 26.06.2020 година  

 

Относно: Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на 

Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от «ВиК» ООД-Русе 

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

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 
СЕ” 

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

13. Юсеин Ахмедов Юсеинов +   
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 Общо: 13 0 0 

 
След приключване на разискванията по дванадесета точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 15 във връзка с чл. 27, ал. 3 и ал. 5 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 7 от 
Правилник № 1 за организацията и дейността на общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация във връзка с чл. 198е, 
ал. 3 и ал. 5 от Закона за водите и Докладна записка с вх. № 193 от 18.06.2020 г. след 
проведено поименно гласуване с 13 (тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) глас „Против” и 
0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 161 

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

редовно заседание на Общо събрание на Асоциацията по ВиК – Русе, което ще се проведе 
на 31.07.2020 г. (петък) от 11:00 часа в Зала № 1 в сградата на Областна администрация в 
гр. Русе, пл. „Свобода“ № 6, като гласува по т. 1 от дневния ред съгласието на Общинския 
съвет препоръчителната вноска от страна на държавата в бюджета на Асоциацията по 
ВиК-Русе за 2021 г. да бъде в предложения размер от 22 000 лева, а по т. 2 – поставените 
допълнителни въпроси да приема за информация, като при необходимост да гласува по 
своя преценка с оглед запазване интересите на община Две могили. 

2. При невъзможност да участва Божидар Борисов – Кмет на Община Две могили, 
определя Георги Великов – зам.-кмет на Община Две могили да вземе участие в редовно 
заседание на Общо събрание на Асоциацията по ВиК – Русе, което ще се проведе на 
31.07.2020 г. (петък) от 11:00 часа в Зала № 1 в сградата на Областна администрация в гр. 
Русе, пл. „Свобода“ № 6. 

Приложение: Проект на бюджет за 2021 г. на Асоциацията по ВиК – Русе и 

обяснителна записка към него. 
 
 Тринадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 194/18.06.2020 г., относно: 
Вземане на решение за прекратяване на членство на Община Две могили в Сдружение 
„МИГ Лидер на територията на Две могили и Иваново”, ЕИК 175874349. 

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

строителство, общинска собственост, местно самоуправление и нормативна уредба”: 
Постъпила е докладна записка от Кмета на Общината, с която се иска Общинския 

съвет да даде съгласието си за прекратяване на членството на Община Две могили в 
Сдружение „МИГ Лидер на територията на Две могили и Иваново”. 

Самия процес по прекратяването на членството на Общината започна още във 
втория мандат на г-н Енчо Петров. Всяко едно прекратяване и всяка една промяна, това е 
едно губене на време. На самата комисия когато разглеждахме докладната записка не се 
постигна единомислие по така предложеното решение, така ще бъде и сега. Кметът 
предлага да се прекрати членството на Общината в това Сдружение, но Общинския съвет 
решава, т.е. всеки един Общински съветник трябва да застане зад решението си и сам за 
себе си да си прецени дали е взел правилното решение.  
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В разискванията по тринадесета точка участие взеха: 
1. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 
Това е най-тежката докладна за днешното заседание. Трябва да вземем решение за 

прекратяване на членство на Община Две могили в Сдружение „МИГ Лидер на 
територията на Две могили и Иваново”. Мотивите на Кмета са изложени ясно и 
категорично защо иска да направи това – защо, защото сдружението не функционира, 
защо не функционира – защото след учредяването му се изготви стратегия, с която се 
кандидатства в Министерството на земеделието и комисията, която разглежда и одобрява 
кандидатстването отхвърли нашата стратегия и с това автоматично стана безсмислено 
участието ни в тази местна инициативна група. 

На заседанието на комисията имаше доста разнопосочни мнения и от провеждането 
на заседанията на комисиите миналия петък до този петък не само общински съветници, а 
и доста заинтересовани личности за осъществяването на този МИГ не са запознати с 
действията, които са извършени преди 2-3 години. Има голям обществен интерес, много 
въпроси са зададени, но явно УС на МИГ не си е свършил работата. Дадохме им сграда, 
компютри, оборудване и всичко, с което те трябваше да разгласят какво се случва с този 
МИГ. Оказва се, че никой с нищо не е наясно, ето защо групата на общинските съветници 
от ПП ДПС обсъдихме казуса и предлагаме прекратяването на членството да се отложи с 
един месец и решението да се вземе на следващото заседание на Общинския съвет, като 
мотивите ми са, въпреки, че това не е регламентирано в нито един наш правилник, нека се 
публикува тази докладна записка с това предложение на сайта на община Две могили, за 
да има прозрачност, за да има гласност какви са намеренията на Кмета на Общината. По 
този начин ще дадем възможност на заинтересованите физически и юридически лица, 
участници в този МИГ да си дадат своите мнения, предложения, становища и на 
следващото заседание ние като Общински съвет да си вземем решението. 

Точно през 2016 година в тази зала, точно от това място, когато вземахме решение 
на учредяване на МИГ – а и приемахме стратегията, казах и сега само ще припомня, че 
МИГ-овете се създават и в самото им наименование го пише – местна инициативна група, 
да дадем възможност на местните жители на общината да поемат инициативата да 
кандидатстват с проекти за развиване на някакъв бизнес, какъвто и да е той в рамките на 
около 50 000 лева. Това е сдружение предимно за дребния и среден бизнес, няма как моята 
фирма например да участва, аз бих участвал като член в това сдружение, но не бих 
участвал с проект, защото моите проекти са между един и два милиона, а като се има 
предвид какви са финансовите параметри на МИГ-а и при участието и на съседна 
Община, ако финансирането е например 8 милн., те се разпределят на двете общини по 4 
милн. и тези 4 милн. в нашата община трябва да се разпределят 51 % на МИГ-а и 49 % на 
Общината. Общината с тези средства може да направи да речем една улица, а местния 
бизнес може да разкрие да речем около 40 работни места. Това е същественото за един 
МИГ, а МИГ-а, който ние гласувахме, учредихме и подпомогнахме не можа да се 
задейства и в това отношение предложението на кмета на общината е адекватно. Но тъй 
като сме доста неподготвени всички, затова предлагам това решение да го отложим за 
следващото заседание на Общинския съвет, нека да чуем и аргументите на нашите 
съграждани и мнението и на другата община, която също участва в това сдружение. И пак 
казвам това не е нито наше задължение, нито задължение на Кмета на Общината, да 
запознае обществеността със случващото се с този МИГ. 

2. Драгомир Дамянов – Общински съветник: 
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Ще взема отношение, защото съм председател на УС на МИГ в настоящия момент. 
Г-н Чолаков представи нещата по много опростен начин, а те не стоят точно така.  

След като получихме това волеизявление на кмета на общината вчера направихме 
една среща с УС и двамата кметове на двете общини, които участват в това сдружение. 

МИГ не е произведение и функция на общинския съвет, нито на община Иваново, 
нито на община Две могили, това е сдружение между няколко НПО, юридически лица, 
стопански сектор, нестопански сектор, а общината участва като територия. Вие искате да 
направите така, че този МИГ да бъде подчинен на Общинския съвет и на кмета на 
общината, което е в противоречие с всички разпоредби. В този МИГ участват голяма част 
от фирмите на територията на общината. Това, че МИГ-а не работи е само ваше 
заключение. Аз съм твърдо убеден, че общината ако е кандидатствала с 5-6 проекта, 
всички те са одобрени, това означава ли, че ако не Ви одобрят всички проекти и трябва да 
се отказвате. Това е абсолютно грешно виждане. Този МИГ е учреден още през 2005 
година с участието още на общините Иваново и Борово. С течение на времето Борово се 
оттегли и отиде към община Бяла. На територията на област Русе няма нито един МИГ, 
който е одобрен, с изключение на Сливо поле, които участват с община Тутракан, която е 
и водещата община. 

На последното общо събрание на МИГ-а когато трябваше да се определя 
стратегията имахме два казуса – да играем с една стратегия в Министерството на 
земеделието в размер на 1 500 000 евро или да участваме с многопрофилна страгетия към 
5 фонда и ние решихме да кандидатстваме с многопрофилната страгетия. 
Кандидатствахме и от 5 фонда само МТСП не ни одобри тази стратегия поради, аз ги 
наричам „субективни и политически” причини. 

През този период МИГ-а спечели през 2010 година един проект за 160 000 лева, с 
който реализирахме в двете общини посещения в Гърция, Австрия, Чехия и Унгария. 
Миналата година спечелихме отново един проект за около 66 000 лева и направихме две 
обучения на територията на тези две общини. 

Вие искате да направите сдружение с община Опака, която изобщо никъде не е 
участвала и на вчерашната среща те сами казаха, че нямат никаква експертиза и не знаят 
за какво става въпрос. 

Става въпрос за по-голяма гласност и по-голяма яснота, тук не става въпрос само за 
общинските съветници, тук са засегнати много повече хора, НПО, Читалища, детски 
градини, фирми, бизнес, община. Нашият проект беше за 9 300 000 лева – най-големия 
проект за тези програми и само по една ОП не ни одобриха, аз ги знам причините, но г-н 
Кмета ме помоли да бъда малко по-дискретен, затова няма да ги кажа, ние сме си ги 
казали на 4 очи, но ако искаме да имаме развитие този МИГ трябва да съществува. Ако аз 
съм причината за това, мога да се оттегля от ръководството. Ако Община Опака има 
потенциал с политическо влияние е по-добре тя да дойде в съществуващия миг, защото 
много трудно се организират нещата за създаване на нов. В момента има една такава 
програма за всички тези 43 местни инициативни групи, които не са одобрени по една или 
друга причина им се отпуска финансов ресурс, за да могат да стартират и да не 
бездействат. Няма да кажа причината на бившeто ръководство на Общината, когато г-н 
Христов беше кмет, трябваше само един подпис от негова страна, да каже, че е съгласен 
да кандидатстваме по тази програма и всички, които бяха кандидатствали бяха одобрени. 
Така, че има субективни причини, които не зависят от нас – може да питате г-н Николай 
Христов и Кремена Любенова защо не се подписаха. Тогава се подписаха всички – и 
Кмета на Иваново и Председателя на Общинския съвет и това е единствената причина 
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защо не ни класираха. Така, че в този смисъл не сте прав, има някакъв политически мотив 
и затова не се случват нещата в нашата община, защото когато става нещо добро, винаги 
правим така, че то да не се случи и тогава страдат всички. 

В момента сме завели дело срещу ведомствената комисия, която е излязла с 
решение, че Община Две могили и Община Иваново не отговарят на изискванията и 
критериите за социално подпомагане и в момента чакаме да излезе решение на ВКС през 
месец юли. В този период ще направим едно общо събрание, ще дадем резултатите. През 
миналата година и двете общини са си платили членския внос, който е 0.10 лв на жител, 
ще се даде отчет за финансовото състояние. Управителния съвет ще се събере, ще има 
нова структура, защото на този УС е изтекъл мандата, но във връзка с пандемията не 
можем да провеждаме тези общи събрания от м. март насам. Сега организираме това общо 
събрание за края на юли, да се даде отчет и гласност и там ще видите дали има активност 
или няма, но когато няма резултат и не са реализирани проектите хората се обезверяват. 
Затова Ви предлагам да вървим по отъпкания път и ако има някакви нови свежи сили от 
тази община Опака, нека тя се включи към нас.  

3. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 
Г-н Драганов, нямам претенции да имам Вашите познания в областта на МИГ-а, 

единственото, което искам да Ви зачета след цялата Ви реч – от публикуваните данни в 
търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел „мандатът на 
УС на Сдружението е изтекъл на 26.06.2019 година”, точно преди една година. Ние, 
Общинския съвет, нито Кметът на Общината не искаме нито да ръководим, нито да 
пречим, но явно УС на сдружението не си е свършил работата, изтекъл му е мандата и 
всичко останало, затова казваме, че е безсмислено в този вид да съществува МИГ-а. Този 
УС трябва колективно да си подаде оставката, да се избере нов УС и т.н. 

4. Христина Ефтимова – Общински съветник: 
Аз имам един въпрос към Кмета на Общината – участието на Общината в този 

МИГ е 49 %. Какви са причините за отказ на регистрация, за отказ на проектите, уведомен 
ли сте за случващото се, имате ли достатъчно информация, защото доколкото съм 
запозната по устав, би следвало Общината да бъде информирана за всичко това. Влизах 
няколко пъти в сайта на нашия МИГ, където не открих никаква нова информация. 

5. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 
Така или иначе аз съм вносителя и слушах с голямо внимание и интерес дебата, 

който предизвиках с една моя докладна записка. Мотивите ми за внасянето на тази 
докладна записка, освен тези, които са написани е и опитът, който община Две могили 
натрупа през последните години по ходенето по съдилища и това е което ме притесни, 
освен мандатът, който е изтекъл за дейността на УС.  

Така или иначе, както казвате г-н Драганов, не Общината трябва да е активната 
страна, а чрез тези местни инициативни групи да се даде възможност на инициативните 
хора от общините, тези, които искат нещо да правят, нещо да развиват да им се даде една 
малка финансова помощ от ЕС и това е целта, за да може с тази помощ да се развие 
някакъв бизнес, да се разкрият нови работни места, да се развиват и съответните райони. 

Точно това ми бяха и мотивите преди 5 години, когато встъпих за първи път и г-н 
Драганов помни как по най-бързия начин подписах необходимите документи точно в този 
единствен интерес на Общината и на хората, които живеят в нея, за да се случи този МИГ, 
защото общини като Две могили са силно ограничени да кандидатстват по европейски 
програми. 
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Така или иначе двете общини участваме, защото без участието на общините няма 
как да се случат и МИГ и аз като Кмет нося съответната отговорност, не толкова пред съд 
и прокуратура, колкото пред населението, защото ние говорим и обещаваме, но годините 
вървят и нищо не се случва. В продължение на 15 години се дават едни пари само за меки 
мерки, писане на стратегии и всичко спира до там. Аз не съм съгласен, че има 
политическа причина, защото ако има политическа подкрепа МИГ-овете на територията 
на цяла България трябва да се случат. Трябва да търсим вината в себе си, защото явно ние 
някъде, нещо сме сбъркали. Освен този мотив, искам да кажа и че Общината не е 
уведомена писмено коя стратегия не е одобрена, какви са мотивите за това, нали все пак 
ние трябва да знаем.  

Вчера от разговорите разбирам, че от УС на МИГ-а е нает адвокат, който е писал 
писма до ОЛАФ и тук пак има образувани дела. Дори и да спечелим делото, програмния 
период е изтекъл, какво ще стане тогава – ще ни дадат компенсация, затова, че сме 
пропуснали ползите …? Всичко това е притеснително и не толкова за нас, а за 
населението, защото то ще бъде лишено за пореден път от начин за получаване на 
финансови средства, за да могат да се развиват. Затова аз не уведомих никой, дори и кмета 
на съседната община и с входирането на тази докладна записка виждате какво става. 

Не мога да си затварям очите за тези неща, защото където няма отчетност има 
злоупотреби и аз искам след време всички ние да си тръгнем от тук гледайки хората в 
очите, а не с наведени глави. Можех да си затворя очите за много неща и щях да имам 
много по-лек мандат, ей така да си върви по течението и нямаше да навлизам в такива 
противоречия, но в крайна сметка след изборите всеки се кълне, че ще работи за благото 
на населението от общината и за мен тази клетва не е просто формалност.  

По принцип за МИГ-а нямам нищо против, притеснява единствено това, че не се 
спазва устава, не се спазват сроковете, че не сме уведомени какво се случва, че няма 
никаква преписка при нас и т.н. На комисиите бях категоричен и сега съм категоричен, 
защото аз съм човек, който преди да вземе някакво решение го обмислям, анализирам и 
знам какво ще се случи след това. В момента се случва точно това, което очаквах, но аз 
няма да пускам и оттеглям докладни записки, това е моето решение, дали е хубаво или 
лошо само бъдещето ще покаже.  

Г-н Драганов, казвате, че мандатът на УС на сдружението е изтекъл на 26.06.2019 
година – по устава как може да се събере общото събрание, след като мандатът на този УС 
е изтекъл? Дори и сега да се събере общото събрание, заседанието ще е нелегитимно, 
защото мандатът на УС е изтекъл преди точно една година. 

6. Драгомир Дамянов – Общински съветник: 
Г-н Кмете, задавате много елементарен юридически въпрос – имате юристи и те 

могат да Ви консултират. На обществените организации мандатът е изтекъл в правния 
мир до провеждането на общото събрание за избор на нов, но до тогава те си продължават 
да действат. Независимо, че е изтекъл мандата на УС, той може да се събере на общо 
събрание. 

7. Галина Милева – гл. юрисконсулт на Общината: 
Информацията за датата на изтичане на мандата на УС на сдружението е от 

Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел, която е 
публична. 

Съгласно устава на сдружението, който е публикуван в регистъра, УС на 
сдружението продължава да работи и след изтичане на мандата му, но не повече от три 
месеца. 
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 Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, по тази точка от дневния ред постъпиха две предложения, ще ги гласуваме 

по реда на тяхното постъпване.  
Първото предложение е по докладната записка на Кмета на Общината, което първо 

ще гласуваме с вдигане на ръка. 
Ще зачета предложенията: 
Който е съгласен с първото предложение, така както е по докладната записка, а 

именно: 
„1. Дава съгласие за прекратяване на членството на Община Две могили в 

Сдружение „МИГ Лидер на територия Две могили и Иваново”, ЕИК 175874349. 
2. Упълномощава Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите 

действия за изпълнение решението на Общински съвет.”, моля да гласува с вдигане на 
ръка. 

Общинските съветници гласуваха както следва: 
За – 5; 
Против – 7; 
Въздържал се – 1. 
С 5 (пет) гласа „За”, 7 (седем) гласа „Против” и 1 (един) глас „Въздържал се” 

предложението не се приема. 
 Който е съгласен с второто предложение, това което направи Общинският 

съветник г-н Мехмед Чолаков, а именно: 
„1. Прекратяването на членството на Община Две могили в Сдружение „МИГ 

Лидер на територия Две могили и Иваново”, ЕИК 175874349 да се извърши след един 
месец, а междувременно докладната записка да бъде публикувана на интернет-страницата 
на Община Две могили и на следващото заседание на Общинския съвет да се вземе 
окончателно решение за прекратяване на членството на Община Две могили в Сдружение 
„МИГ Лидер на територия Две могили и Иваново”. 

2. Упълномощава Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите 
действия за изпълнение решението на Общински съвет.”, моля да гласува с вдигане на 
ръка. 

Общинските съветници гласуваха както следва: 
За – 3;  
Против – 5; 
Въздържал се – 5. 
С 3 (три) гласа „За”, 5 (пет) гласа „Против” и 5 (пет) гласа „Въздържал се” 

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

194/18.06.2020 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 
С П И С Ъ К 

на 
общинските съветници, гласували поименно на 26.06.2020 година  

  
Относно: Вземане на решение за прекратяване на членството на Община Две 

могили в Сдружение „МИГ Лидер на територия Две могили и Иваново”, ЕИК 175874349. 

№ ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ Г Л А С У В А Л 
„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 
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СЕ” 
1. Ахмед Недрет Ахмед +     

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

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

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

10. Соня Петрова Неделчева – Нечева    +   
11. Христина Димитрова Ефтимова +     

12. Юлиана Кънчева Тодорова +     
13. Юсеин Ахмедов Юсеинов   +   
  Общо: 5 5 0 

Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, при мен пристигна списъка с поименното гласуване, на което петима 

общински съветници са гласували ЗА, петима са гласували ПРОТИВ и трима не са 
подписали поименният списък на гласувалите по точката.  

Не се приема.  
 
Искам да Ви зачета чл. 21 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 

общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 
който гласи: „Общинският съветник е длъжен да присъства на заседанията на общинския 
съвет и на неговите комисии, в които е избран, и да участва в решаването на 
разглежданите въпроси.”. След това, зачитам чл. 75, който гласи „Гласуването е лично. 
Гласува се “за”, “против” и “въздържал се”. Няма друг вид гласуване, Гласуването се 
извършва явно, освен в определените от закона случаи, както е тук при нас. Колеги, 
негласували, моля отразете си вота. 

Драгомир Дамянов – Общински съветник: 
Ние веднъж гласувахме тази докладна записка, а Вие ни предлагате три пъти да 

гласуваме едно и също решение. Ние сме си отразили вота когато е трябвало, не може да 
ни карате да гласуваме неща, които са нередовни и които Вие ги манипулирате. Ние не 
сме съгласни с начина, по който водите заседанието и затова не искаме да гласуваме. Вие 
искате да ни употребите в този казус, а ние не искаме да бъдем употребявани. 

Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 
Съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация това 

решение трябва да се гласува поименно. Според правилника ще бъдете наказани. 
 
 Четиринадесета точка от дневния ред: 

Изказвания, питания, становища и предложения от граждани. 
1. Драгомир Дамянов – Общински съветник: 
Общината е задължена да почиства и коси уличните и тротоарните платна, но 

хората, които се занимават с това, почистват само централната част, а в другите улици 
изобщо не се обръща внемание на тротоарните платна. Трябва да се създаде някаква 
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допълнителна организация на тези хора, защото състоянието на тротоарните и уличните 
платна в цялата община не е на добро ниво. 

Още един въпрос – преди две седмици се проведе едно обучение на Офицерите и 
сержантите от запаса, на което поставиха един въпрос – от Министерството на отбраната 
са отпуснати 2 000 лева за почистване на войнишките паметници на територията на 
Общината. Тези средства стоят ли все още в бюджета на Общината, изразходени ли са и 
по какъв начин и ако са изразходени, кои паметници са почистени, а ако не са 
изразходени, сдружението на офицерите и сержантите нямат никаква информация.  

И последният ми въпрос е свързан с изпълнението на нашата Наредба № 3, относно 
броя на животните на територията на общината във връзка с Наредба № 44 на 
Министерството на земеделието, която е променена, какво се предвижда да се прави, 
относно контролирането броя на животните на територията на общината. Предприемат ли 
се действия в централната част на града да се ограничи броя на животните? 

2. Бисер Йончев – Общински съветник: 
Аз искам писмено да ми отговори Кмета на Общината – какво се случва с делата 

срещу сдружението на животновъдите по населените места? През предходния и 
настоящия мандат какви хонорари са изплатени на външни юристи от страна на 
общината? Не е ли възможно, тъй като виждаме, че имаме юристи в общината тези дела 
да се водят от нашите юристи, служители на общината? 

3. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 
 На въпроса на г-н Драганов – коси се непрекъснато в района на пазара, гробищните 
паркове, централния градски парк, но покрай частните имоти съгласно нашата наредба е 
необходимо това да се извършва от собствениците на частни имоти. 
 По отношение на броя на хората – освен тези десетина човека, които са по 
програма и тя тук до няколко месеца приключва, заедно с хората, тук, които са на щат 
косачите са трима, които извършват окосяването на целия град.  
 На въпроса за паметниците – през 2018 година е изразходена сумата в размер на 1 
850 лева, за което има и фактура за почистване на двата паметника – в Две могили в 
градския парк и в село бъзовец в центъра на селото. От тази година имам пуснати писма 
до областния управител със заявка до Министерството на отбраната, с която искаме да 
бъдат осигурени допълнително финансови средства за паметника в село Батишница и 
укрепване основата на паметника. 

По отношение на животните – продължават да вървят жалби от жителите на 
общината, наистина броя на животните създава доста голям проблем на живущите около 
тези обекти. В срок до 31.08.2020 година животните трябва да бъдат изведени там, 
където им е мястото, не знам дали това ще се случи, просто ми споделям. 

Нашият град е разделен на две зони – 1 и 2 и тепърва ще се правят промени в 
нашата наредба, където ще се заложи броя на животните в конкретната зона. 

По отношение на въпроса за животновъдите – ще отговоря писмено, но сега ще 
кажа само, че делата си вървят. 

На предходното заседание г-н Драганов искаше да му бъде изготвена справка за 
фирмите, които обслужват автомобилите на Общината, аз няма да им споменавам 
имената, само ще кажа, че в Две могили са 4 фирмите; в Бяла – 3; в Русе – 10; Разград – 
1; София – 1 и Плевен – 1, така че фирмата не е една и съща. 

   
Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 
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Колеги, поради изчерпване на дневния ред, закривам деветото 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; 12 и 13 от дневния ред са неразделна част от настоящия протокол и по 
силата на чл. 81, ал. 1 от Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския 
съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация са 
приложени към него. 

 
Протоколът е изготвен на 01.07.2020 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) 


