
 1

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 
 

№ 14 
 

Днес, 27 ноември 2020 година, в 9.00 часа, в конферентната зала на Община Две 

могили, започна четиринадесетото 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; кметове на кметсва. 

 

Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет:  

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

предварително. 

 Имате ли предложения за изменение или допълнение на дневния ред?  

Няма. 

 

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

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

Против. 

Въздържали се. 

Няма. 

 

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

0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали се” прие следния  
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Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 

1. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 336/11.11.2020 г., относно: 

Промени по бюджета на Община Две могили към 30.11.2020 г. и актуализация на плана за 

капиталовите разходи за 2020 година. 

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

финанси”. 

2. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 339/11.11.2020 г., относно: 

Годишен отчет за дейността на Кметския наместик на село Широково. 

Докладва: Ивайло Димитров – член на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление и 

нормативна уредба”. 

3. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 340/12.11.2020 г., относно: 

Продажба на поземлен имот с идентификатор № 55837.90.37 по Кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с. Пепелина по Акт за частна общинска собственост № 

2082/30.10.2009 г. 

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

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

животновъдство и гори, екология и други дейности”. 

4. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 341/12.11.2020 г., относно: 

Продажба на поземлен имот с идентификатор № 20184.1.2134 по Кадастралната карта и 

кадастралните регистри на гр. Две могили по Акт за частна общинска собственост № 

1028/19.05.2008 г. 

Докладва: Ахмед Недрет – секретар на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление и 

нормативна уредба”. 

5. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 343/13.11.2020 г., относно: 

Отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор № 57488.6.150 по Кадастралната 

карта и кадастралните регистри на с. Помен по Акт за частна общинска собственост № 

3718/22.07.2014 г. 

Докладва: Мехмед Чолаков – председател 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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6. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 347/13.11.2020 г., относно: 

Вземане на решение за дялово участие по проект „Красива България” към Министерство 

на труда и социалната политика. 

Докладва: Румен Марков – председател на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление и 

нормативна уредба”. 

          Мехмед Чолаков – член на Комисията по „Бюджет и 

финанси”. 

7. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 350/17.11.2020 г., относно: 

Приемане на Програма по безопасност на движението по пътищата на територията на 

Община Две могили за 2021 година. 

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

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

 8. Докладна записка от Владимир Витанов с вх. № 351/17.11.2020 г., относно: 

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

година и проблемите, които стоят пред него. 

Докладва: Румен Марков – председател на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление и 

нормативна уредба”. 

9. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 352/17.11.2020 г., относно: 

Даване на съгласие за преминаване в управление на Асоциацията по ВиК на инвестиции, 

финансира от ВиК оператора през 2019 г., като задължителни, поети като ангажимент при 

сключване на Договора от 01.01.2016 г. между Асоциацията по ВиК-Русе (чиито член е 

Община Две могили) и оператора ВиК ООД-Русе. 

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. № 353/18.11.2020 г., относно: 

Отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост. 

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

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

11. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 354/18.11.2020 г., относно: 

Отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост. 

Докладва: Ахмед Недрет – секретар на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление и 

нормативна уредба”. 
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12. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 337/11.11.2020 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Аксел Юсеинова Муртезова за раждане на 

второ дете – Симай Мюрвянова Муртезова. 

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

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

политика”. 

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

13. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 338/11.11.2020 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Марина Йорданова Калицова за раждане 

на второ дете – Калин Марианов Лазаров. 

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

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

политика”. 

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

14. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 349/17.11.2020 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Мефтуне Ахмедова Сюлейманова за 

раждане на първо дете – Ерай Синан Юсеинов. 

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

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

политика”. 

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

15. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 355/19.11.2020 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Севджан Исуф Осман от град Две могилли. 

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

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

политика”. 

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

16. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 356/19.11.2020 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Искра Венелинова Филипова за раждане на 

второ дете – Виктория Стефанова Иванова. 

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

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

политика”. 

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

17. Изказвания, питания, становища и предложения от граждани. 
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Първа точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 336/11.11.2020 г., относно: 

Промени по бюджета на Община Две могили към 30.11.2020 г. и актуализация на плана за 

капиталовите разходи за 2020 година. 

По нея докладва:  

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

В деловодството на Община Две могили е постъпила докладна записка от Център 

за обществена подкрепа/ЦОП/ гр. Две могили, с която е заявено желание да бъде закупен 

лек автомобил на стойност 23 000 лв. Сумата е осигурена от делегирания им бюджет, чрез 

преструктуриране на разходите.  

Горепосочената промяна намира отражение и в инвестиционната програма на 

общината. 

Увеличава се стойността на обект „Основен ремонт на сграда с идентификатор 

20184.1.2099.5, находяща се в гр. Две могили” с 300 лв., които са за сметка на постъпили 

суми от продажба на ДМА и се намират в резерва на общината 

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

която излезе със становище проекта на решение в нея да бъде приет във вида, в който ни е 

преставен. 

В разискванията по първа точка участие взеха: 

1. Бисер Йончев – Общински съветник: 

Относно закупуването на автомобил за Центъра за обществена подкрепа – мисля, 

че точно сега не е момента за закупуването на автомобил. Постъпила е някаква докладна 

записка, която не е приложена към нашите материали, основанията какви са, нуждите от 

закупуване на автомобил какви са, няма и представител на центъра. Аз лично ще гласувам 

против, защото мисля, че този разход не е основателен. Всичко става дистанционно и 

вероятно още поне година напред ще е така, знаем, че винаги остават някакви средства, но 

може да се помисли за какво друго могат да се използват. 

2. Драгомир Дамянов – Общински съветник: 

Аз искам само да обърна внимание, относно целесъобразността на разходите, които 

се правят. Виждаме, че имаме преходен остатък от 2019 година, виждаме, че имаме и 

субсидия от държавния бюджет за капиталови разходи, но става въпрос за следното – 

всички тези капиталови разходи, които се правят, трябва после да могат и да 

функционират, а не да правим неща, които след това не функционират. Към днешна дата, 

аз съм си записал 3-4 позиции, които сме ги направили, а после не ги въвеждаме в 

експлоатация. Всички тези капиталови разходи, които сме направили са безсмислени, да, 
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нужни са на Общината, но реално не функционират. Трябва добре да се прецизират 

нещата, да не разваляме нещо, което е готово и да хвърляме излишни средства. 

Обръщам внимание, че когато се правят капиталови разходи трябва добре да се 

прецизират нещата, за да бъдат в полза на обществото. 

 

Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

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

336/11.11.2020 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 27.11.2020 година  

 

Относно: Промени по бюджета на Община Две могили към 30.11.2020 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: 10 2 1 

 

След приключване на разискванията по първа точка от дневния ред, 

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 1 и чл. 
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56, ал. 1 и ал. 2 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. № 336 от 11.11.2020 г. след проведено 

поименно гласуване с 10 (десет) гласа „За”, 2 (два) гласа „Против” и 1 (един) глас 

„Въздържал се”, прие 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 253 

  

1. Променя бюджета на община Две могили към 30.11.2020 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 30.11.2020 г.  

 

Втора точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 339/11.11.2020 г., относно: 

Годишен отчет за дейността на Кметския наместик на село Широково. 

По нея докладва:  

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

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

Село Широково е едно от селата на територията на община Две могили, славещо се 

с малобройно население. Към 22.10.2020 г. жителите с постоянен адрес са 27, а с настоящ 

109. Броят по настоящ адрес се дължи на пандемията породена от COVID-19, като преди 

нея броят им беше 59. 

Отчита се отрицателен демографски прираст в предвид това, че няма раждаемост. 

В същото време възрастните хора, които живеят сами се ориентират към старчески домове 

или се прибират по градовете. Смъртността през отчетния период не е малка на фона на 

живущите, а именно един покойник. Възрастовата структура е равномерна. Всички 

жители на територията на селото, са на възраст над 50 год. 

През първите месеци от кампанията в с. Широково, данъците бяха събрани.  
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Най търсената услуга от административен вид през изминалата година, беше 

издаване на удостоверения за настоящ адрес. За отчетния период са издадени 60 

удостоверения за настоящ адрес, удостоверения за наследници 1 брой, пълномищни и 

заверки 12 броя.  

Цялостното състояние на пътната мрежа не е добро. Една от най-населените улици, 

не е асфалтирана и създава големи неудобства както за жителите, така и за 

сметосъбирането или за отстраняване на аварии през влажните периоди от годината. 

Когато се разкаля става непроходимо както за пешеходци, така и за автомобили.Улицата 

се казва „Чайка” и се намира от едната страна на дерето. 

На места в малки пресечки, водещи до главни улуци дупките са много опасни. 

В селото има разположени 7 контейнера и 60 кофи раздадени на жителите, които се 

обслужват по график, който е задоволителен ако няма аварии по камионите. 

Сметосъбирането през годината се извършваше по график два пъти в месеца. За този 

период бяха извършени леки ремонти или по конкретно смяна на всички колела на 

бобрите. Това беше много важно и заложено като проблем, който отстранихме. 

Благодарение на поправките работата по сметосъбирането стана по ефективна. 

На територията на селото няма сметище, нито торище. При всяка проверка на РИОСВ сме 

изрядни. 

В село Широково има един паметник на Червеноводската чета, който е в добро 

състояние, за което се грижат жителите и най-вече членовете на читалище Христо Ботев и 

управата му. На всеки празник се поднасят почит и венец. Тази година по програма, 

паметника се почисти по-професионално от натрупаната плесен. На територията на парка 

около паметника се подмениха всички пейки и се окастриха повечето дървета, като 

останаха два опасни бора за цялостно отстраняване. Оградната мрежа се подмени 

цалостно, а основите и боядисахме с материали отпуснати от Община Две могили. Така 

парка стана едно приятно място за отдих по-чисто и по-цветно. 

За нуждите на населението е организиран пазарен ден, приемен ден на фелдшер и 

разнос по домовете на хранителни продукти. Магазина, който функционираше до 

началото на 2020 г. беше затворен от собсвениците, заради напрежение образувано от 4-5 

жители на селото, които многократно изпращаха сигнали до различни институции с цел 

фалирането на магазина и агитираха част от жителите да не пазаруват от него. Има идея, 

която още се обмисля за отваряне на поредния магазин до края на годината. 

Косенето през сезона се извършваше по график от двама работници(един на щат и 

един доброволец), които се грижат за лицето на село Широково и Пепелина. 

Енергийната мрежа в селото е част от националната електрическа система. Тя се 

обслужва от ЕНЕРГО-ПРО СЕВЕР. През отчетния период не сме останали и без аварии, за 
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радост лесно отстраними. Имаше заплетени жици, пречещи клони от дървета 

причиняващи авариите. Към този момент проблемите се отстраняват адекватно и навреме. 

Подменени са 4 лампи от уличната мрежа, което е много задоволително, но до края 

на годината ще има нужда от още 2 броя.   

Състоянието на ВиК мрежата е незадоволително. Има чести аварии, които оставят 

селото без вода за неопределен период от време, наводняват се улиците, разкалва се, 

подкопават се участъци и се оставят зеещи дупки, които загрозяват селото и нарушават 

цялостта на пътя. 

На територията на Широково мобилната мрежа е на изключително ниско ниво. 

Можеш да провеждаш разговори на определени участъци в селото и то с лошо качество. 

Интернет услугите също са с много слабо покритие, но съвместно с кметския наместник 

на с.Пепелина работим по този проблем, като се надяваме пролетта на 2021 година да има 

резултат. 

В селото, към този момент има 6 потребители на домашният социален патронаж и 

двама  по „целева програма топъл обяд у дома в условия на извънредна ситуация” 

Тази форма на социална услуга, доказва своята ефективност сред потребителите си 

и хората са доволни.  

Личен лекар за Широково е д-р Попова. Нейният представител фелдшер Румяна 

Рускова има приемен ден, всеки четвъртък от седмицата. Тя се грижи за здравето 

живущите на територията на селото. Осигурява им лекарства, направления и първични 

прегледи. 

НЧ „Христо Ботев 1927” се развива успешно, защото е създадено да задоволява 

най-насъщните културни потребности на населението ни. То разполага с библиотечен 

арсенал, достатъчен да задоволи нуждите на читателя, за който се грижат и дарители. 

Бяха извършрни ремонти по сградата, както и допълнения по дворана читалището, 

като беседка и люлка. 

Към читалището има създадена фолклорна певческа група, която до преди взема 

участия във фолклорни фестивали и печели престижни награди. За съжаление, тъй като 

2020 г. е пълна със забрани и мерки за сигурност не успяхме да се изявим никъде. 

Комисията по „Териториално устройство и строителство, общинска собственост, 

местно самоуправление и нормативна уредба” разгледа на свое заседание представения ни 

отчет и излезе със становище той да бъде приет. 

В разискванията по втора точка участие взеха: 

1. Румен Марков – Общински съветник: 
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Четейки втора точка от информацията – „През първите месеци от кампанията в с. 

Широково, данъците бяха събрани“. Как да го разбираме това? Всички ли са си платили 

данъците, каква е стойността на събраните средства? 

2. Габриела Манджарова – Димова – Кметски наместник на село Широково: 

Тъй като голяма част от населението на село Широково са възрастни хора, лично аз 

съм им помагала като съм им заплащала данъците, затова казвам, че всички данъци са 

събрани.  

3. Бисер Йончев – Общински съветник: 

Някакви проблеми няма ли в село Широково, защото нищо не е отразено в 

информацията. 

4. Габриела Манджарова – Димова – Кметски наместник на село Широково: 

Всичко съм описала в доклада си, други проблеми нямаме в селото. 

 

Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

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

339/11.11.2020 г. е явно, моля гласувайте. 

 

След приключване на разискванията по втора 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. № 339 от 11.11.2020 г. 

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

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

 

РЕШЕНИЕ 

№ 254 

 

1. Приема за сведение Годишен отчет за дейността на Кметския наместик на село 

Широково. 

Приложение: Годишен отчет за дейността на Кметския наместик на село 

Широково. 

 

Трета точка от дневния ред: 



 11

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 340/12.11.2020 г., относно: 

Продажба на поземлен имот с идентификатор № 55837.90.37 по Кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с. Пепелина по Акт за частна общинска собственост № 

2082/30.10.2009 г. 

По нея докладва:  

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

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

животновъдство и гори, екология и други дейности”: 

Община Две могили е собственик на Поземлен имот по Акт за частна общинска 

собственост № 2082 от 30.10.2009 г. на Кмета на Община Две могили, а именно: празно 

място с площ 1673 кв. м., с идентификатор № 55837.90.37 по Кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с. Пепелина, Община Две могили, област Русе, в местността 

„Тютюнка“, с начин на трайно ползване „За земеделски труд и отдих“, категория на 

земята 6 /шеста/, стар № 37 в масив 90 по КВС на с. Пепелина, при граници и съседи: 

север – 55837.90.31, запад – 55837.94.3, юг – 55837.90.38. 

 В деловодството на Общината е постъпило заявление за закупуване на имот частна 

общинска собственост с идентификатор № 55837.90.37 по КККР на с. Пепелина, който се 

намира в близост до собствения и имот. 

 Данъчната оценка на имота е на стойност 258,20 лв., а пазарната оценка е 4015,00 

лв.  

Комисията по „Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно 

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

дейности” разгледа на свое заседание докладната записка и излезе със становище 

предложеният ни проект на решение в нея да бъде приет. 

Разисквания по трета точка нямаше. 

 

Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

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

340/12.11.2020 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 27.11.2020 година  
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Относно: Продажба на поземлен имот с идентификатор № 55837.90.37 по 

Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Пепелина по Акт за частна 

общинска собственост № 2082/30.10.2009 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 1  

 

По трета 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 

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. № 340 от 12.11.2020 г. след проведено 

поименно гласуване с 12 (дванадесет) гласа „За”, 1 (един) глас „Против” и 0 (нула) 

гласа „Въздържал се”, прие 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 255 
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1. Дава съгласие да бъде продаден имот частна общинска собственост след 

провеждане на публичен търг с явно наддаване, а именно: а именно: празно място с площ 

1673 кв. м., с идентификатор № 55837.90.37 по Кадастралната карта и кадастралните 

регистри на с. Пепелина, Община Две могили, област Русе, в местността „Тютюнка“, с 

начин на трайно ползване „За земеделски труд и отдих“, категория на земята 6 /шеста/, 

стар № 37 в масив 90 по КВС на с. Пепелина, при граници и съседи: север – 55837.90.31, 

запад – 55837.94.3, юг – 55837.90.38. 

2. Общински съвет определя начална продажна цена в размер на 4 100.00 лв. 

(четири хиляди и сто лева и нула стотинки), при данъчна оценка на имота, в размер на 

258.20 лв. (двеста петдесет и осем лева и двадесет стотинки) и пазарна оценка в размер на 

4 015.00 лв. (четири хиляди и петнадесет лева и нула стотинки), съгласно доклада на 

лицензиран оценител от 09.11.2020 г. 

2.1. Стъпка на наддаване – 10 % (десет процента) от началната цена. 

2.2. 15 % от средствата, постъпили от продажбата да бъдат преведени по сметката 

на с. Пепелина, 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. 

 

Четвърта точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 341/12.11.2020 г., относно: 

Продажба на поземлен имот с идентификатор № 20184.1.2134 по Кадастралната карта и 

кадастралните регистри на гр. Две могили по Акт за частна общинска собственост № 

1028/19.05.2008 г. 

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 Поземлен имот по Акт за частна общинска 

собственост № 1028 от 19.05.2008 г. на Кмета на Община Две могили, а именно: празно 
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дворно място с площ 432 кв. м., с идентификатор № 20184.1.2134 по Кадастралната карта 

и кадастралните регистри на гр. Две могили, Община Две могили, област Русе, ул. 

„Бузлуджа“ № 12, с НТП: ниско застрояване (до 10 м), съставляващо УПИ VII – 94 в кв. 

41 по плана на гр. Две могили, при граници и съседи: север – 20184.1.2835, изток – 

20184.1.2859, юг – 20184.1.2135. 

Към настоящия момент има проявен интерес за закупуването на имота описан по-

горе от лице, собственик на съседен имот. 

Данъчната оценка на имота е на стойност 1764,70 лв., а пазарната оценка е 2160,00 

лв.  

Становището на Комисията по „Териториално устройство и строителство, 

общинска собственост, местно самоуправление и нормативна уредба” е предложеният ни 

проект на решение в докладната записка да бъде приет. 

Разисквания по четвърта точка нямаше. 

 

Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

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

341/12.11.2020 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 27.11.2020 година  

 

Относно: Продажба на поземлен имот с идентификатор № 20184.1.2134 по 

Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Две могили по Акт за частна 

общинска собственост № 1028/19.05.2008 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  +   
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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: 12 1  

 

По четвърта 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 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. № 341 от 12.11.2020 г. след 

проведено поименно гласуване с 12 (дванадесет) гласа „За”, 1 (един) глас „Против” и 

0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 256 

 

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

разпореждане с имоти общинска собственост на Община Две могили през 2020 година 

следният имот: празно дворно място с площ 432 кв. м., с идентификатор № 20184.1.2134 

по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Две могили, Община Две могили, 

област Русе, ул. „Бузлуджа“ № 12, с НТП: ниско застрояване (до 10 м), съставляващо УПИ 

VII – 94 в кв. 41 по плана на гр. Две могили, при граници и съседи: север – 20184.1.2835, 

изток – 20184.1.2859, юг – 20184.1.2135. 

2. Дава съгласие да бъде продаден имот частна общинска собственост след 

провеждане на публичен търг с явно наддаване, а именно: празно дворно място с площ 

432 кв. м., с идентификатор № 20184.1.2134 по Кадастралната карта и кадастралните 

регистри на гр. Две могили, Община Две могили, област Русе, ул. „Бузлуджа“ № 12, с 

НТП: ниско застрояване (до 10 м), съставляващо УПИ VII – 94 в кв. 41 по плана на гр. Две 

могили, при граници и съседи: север – 20184.1.2835, изток – 20184.1.2859, юг – 

20184.1.2135. 
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3. Общински съвет определя начална продажна цена в размер на 2 500.00 лв. (две 

хиляди и петстотин лева и нула стотинки) без ДДС и 3 000.00 лв. (три хиляди лева и нула 

стотинки) с ДДС, при данъчна оценка на имота, в размер на 1 764.70 лв. (хиляда 

седемстотин шестдесет и четири лева и седемдесет стотинки) и пазарна оценка в размер 

на 2 160.00 лв. (две хиляди сто и шестдесет лева и нула стотинки), съгласно доклада на 

лицензиран оценител от 09.11.2020 г. 

3.1. Стъпка на наддаване – 10 % (десет процента) от началната цена. 

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

за: 

4.1. Изпълнение на решението по т. 1, т. 2 и т. 3; 

4.2. Сключване на договор за покупко – продажба и вписването му в Публичния 

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

собственост. 

4.3. В тридневен срок от сключването на договора за покупко – продажба да се 

представи копие от същия в Общински съвет. 

 

Пета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 343/13.11.2020 г., относно: 

Отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор № 57488.6.150 по Кадастралната 

карта и кадастралните регистри на с. Помен по Акт за частна общинска собственост № 

3718/22.07.2014 г. 

По нея докладва:  

1. Мехмед Чолаков – председател 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 Поземлен имот по Акт за частна общинска 

собственост № 3718/22.07.2014 г. на Кмета на Община Две могили, а именно: поземлен 

имот с площ 4811 кв. м., с идентификатор № 57488.6.150 по Кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с. Помен, Община Две могили, област Русе в местността 

„Синан дере“, с НТП: „Рибарник“. Към настоящия момент Община Две могили има 

сключен договор за отдаване под наем за въпросния имот, който изтича на 21.02.2021 г., 

поради което е необходимо вземане на ново Решение за отдаване под наем на въпросния 

имот. 

Комисията по „Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно 

придобитото имущество, сигурност, земеделие, животновъдство и гори, екология и други 
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дейности” разгледа на свое заседание докладната записка и излезе със становище 

предложеният ни проект на решение в нея да бъде приет. 

 Разисквания по пета точка нямаше. 

  

Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

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

343/13.11.2020 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 27.11.2020 година  

 

Относно: Отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор № 57488.6.150 

по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Помен по Акт за частна 

общинска собственост № 3718/22.07.2014 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 1 0 

 

По пета 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 



 18

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация, чл. 8, ал. 1, чл. 14, ал. 1 от Закона за общинската 

собственост, чл. 20, 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. 5 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. № 343 от 

13.11.2020 г. след проведено поименно гласуване с 12 (дванадесет) гласа „За”, 1 (един) 

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

 

РЕШЕНИЕ 

№ 257 

 

1. Дава съгласие да бъде включен в Раздел ІV на Годишната програма за 

управление и разпореждане с имоти общинска собственост на Община Две могили през 

2020 г. следният имот: поземлен имот с площ 4811 кв. м., с идентификатор № 57488.6.150 

по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Помен, Община Две могили, 

област Русе в местността „Синан дере“, с НТП: „Рибарник“, стар № 000150 по КВС на с. 

Помен, при граници и съседи: север – 57488.101.4, изток – 57488.6.151, юг – 57488.6.151. 

2. Дава съгласие да бъде отдаден под наем след провеждане на публичен търг с 

явно наддаване за срок от 10 (десет) години на следният имот: поземлен имот с площ 4811 

кв. м., с идентификатор № 57488.6.150 по Кадастралната карта и кадастралните регистри 

на с. Помен, Община Две могили, област Русе в местността „Синан дере“, с НТП: 

„Рибарник“, стар № 000150 по КВС на с. Помен, при граници и съседи: север – 

57488.101.4, изток – 57488.6.151, юг–57488.6.151. 

3. Началната годишна наемна цена при провеждането на търга е в размер на 240,55 

лв. (двеста и четиридесет лева и петдесет и пет стотинки), съгласно т. 5 Началната 

/базисна/ цена за отдаване под наем на рибарници е 50,00 лв./дка 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”, към Наредба № 7 за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост в 

Община Две могили, област Русе. 

3.1. Стъпка на наддаване – 10 % (десет процента) от началната цена. 

3.2. 15 % от средствата, постъпили от наем 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. 
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4. Възлага на Кмета на Общината да предприеме необходимите действия за 

изпълнение на решението. 

5. В тридневен срок от подписването на договора за отдаване под наем да се 

представи копие от същия в Общински съвет. 

 

Шеста точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 347/13.11.2020 г., относно: 

Вземане на решение за дялово участие по проект „Красива България” към Министерство 

на труда и социалната политика. 

По нея докладва:  

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

От доста време вече говорим за отремонтирането на сградата на бившето БКС с цел 

да се създаде общинско предприятие, но за да се случи това трябва да се направи основен 

ремонт на сградата. Решението, което трябва да приемем ние, е че общата стойност на 

проекта е 359 710,00 лв., а ние трябва да отпуснем сумата от 240 286,00 лв. за 

съфинансиране на проекта. Това е така, защото нашето участие като община трябва да 

бъде най-малко 50 %, но за да се класираме, общинска администрация предлага нашето 

участие да бъде в размер на 66.80 %. 

Докладната записка беше разгледана на заседание на първа комисия, много 

обширно дебатирахме и искам тук пред всички да кажа, че това което водим като дебати и 

изказваме различни становища от някои хора се тълкува явно по съвсем друг начин, в 

смисъл дебатът беше между мен и г-жа Ефтимова, абсолютно няма нищо вярно в това, че 

някоя от групите се противопоставя на това решение. Ставаше въпрос за преподреждане 

на приоритетите, където всеки има право на лично мнение.  

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

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

Втора комисия също разгледа докладната записка за вземане на решение за дялово 

участие по проект „Красива България” към Министерство на труда и социалната 

политика. Както в първа комисия, така и при нас също имаше различни мнения и 

становища. Става въпрос за извършването на ремонтни дейности по сградата на бившето 

БКС. По проекта са планирани следните дейности: 

 Подмяна на прозорци; 

 Подмяна на външни и вътрешни врати; 

 Външна топлоизолация; 

 Ремонтни дейности по помещенията. 
Цялата сума на проекта е 359 710,00 лв., от които 240 286,00 лв. са за наша сметка. 
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Казах, че има различни мнения, но като цяло докладната е приета на заседание на 

комисията. 

В разискванията по шеста точка участие взеха: 

1. Румен Марков – Общински съветник: 

Прави впечатление, че когато кандидатстваме по „Красива България“ общо взето 

може да се каже, че това са едни капиталови разходи, извършени от Общината. При 

условие, че 2/3 от сумата е за сметка на Общината, мисля че приоритетите може би 

трябва да се преподредят. Става ясно, че ще се разкрива общинска фирма, която ще се 

настани там – сега ли е най-подходящия момент за това, това ли е на-подходящата 

програма, по която трябва да се кандидатства? Да не говорим, че в самата докладна почти 

нищо не е описано. Аз лично ще гласувам против това предложение, защото с тези 240 

хил. лева, включени в капиталови разходи могат да се свършат много по-полезни неща. 

2. Бисер Йончев – Общински съветник: 

Аз също ще гласувам против – имахме общинско предприятие, закрихме го, сега ще 

разкриваме ново. 

Вземаме решение за извършване на ремонт без да знаем преди това какво точно ще 

се извършва, за какви нужди ще бъде тази сграда. Ако ще се правят някакви 

специализирани неща, ремонтът трябва да бъде направен според нуждите. 

Според мен, в момента не е необходимо да се прави този ремонт. 

3. Драгомир Дамянов – Общински съветник: 

Аз искам да задам два въпроса, които са важни – действително ремонтът е 

необходим, защото състоянието на сградата не отговаря на съвременните изисквания. 

Когато, обаче се прави ремонт, трябва да се знае какъв ще бъде предметът на 

дейност на тази фирма, която ще бъде настанена там. Каква дейност ще извършва, с какво 

ще се занимава и другият ми въпрос който е – аз забелязвам от предния мандат и особено 

и в сегашния мандат голяма част от капиталовите разходи, които се извършват на 

територията на общината ги извършват външни фирми, извън територията на Община 

Две могили, които идват с работници от други общини. Дефакто принадената стойност 

отива в тези външни фирми, които нито си плащат тук данъците, нито наемат работници 

и ние правим хубави неща от нашите капиталови разходи, но от тях не могат да се 

възползват нашите граждани. 

Молбата ми тук е когато се залагат тръжните условия на фирмите, които ще 

кандидатстват да се залагат условия да се наема работна ръка от територията на Община 

Две могили. Толкова много строителни работници стоят без работа. По същия начин се 

случиха нещата с тротоарите на бул. „България“ – нима не беше възможно една бригада 

от жители на Общината да извършат този вид дейност? 
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Хубаво е г-н Кмете да направите един анализ какъв ще бъде предмета на дейност на 

тази фирма, как ще бъде регистрирана, дали ще бъде само за обслужване на битовите 

отпадъци или ще има и строителна дейност, или ще извършва и някакви други неща, 

защото всяка една такава фирма ими специфични условия за работните помещения, ще 

има ли счетоводство, техническо лице, инженерни кадри, строителни работници или ще 

се прави ремонт само на техниката, дали ще има работилница за поддръжка на 

контейнерите, на машините и т.н. Затова на нас не ни е ясно, може би Вие знаете най-

добре, но не е споделен с нас, за да може да ни убедите да гласуваме.  

Това ли е стратегическата цел за 2021 година и тази фирма когато бъде създадена 

каква дейност ще извършва? Като цяло ние не сме против, но когато знаем какви са 

мотивите, тогава с радост ще гласуваме. 

4. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Въпросите са коректни, въпреки че вече на сайна на общината е качен проект на 

правилника за дейността на това общинско предприятие. Искам да подчертая, че това е 

предприятие, не е дружество, не е фирма. И още един път искам да кажа, защото г-н 

Йончев явно не ги разбира тези неща – ние преди имахме дружество, т.е. дружеството и 

предприятието са две коренно различни неща, но това е друга тема на разговор и само го 

казвам, за да не се пуска послание към населението, че ние едва ли не сме имали същото 

и правим същото. Дружеството се контролира много трудно за харчовете, а 

предприятието се контролира на 100 % от Общината. Ето и това е основната разлика 

между ТД „Черни Лом“, което беше и ОП „Чистота“, както мислим да го кръстим. 

Няколко пъти се обърна внемание на приоритетите, казахте че тези средства могат 

да бъдат насочени към други по-важни неща, но никой не казва кои са тези по-важните 

неща… 

Като Кмет на Община вече втори мандат и пета година единият от приоритетите ми 

е поддържането на чистотата на територията на Общината, сметосъбирането, 

сметоизвозването и т.н. 

Аз никога няма да заправя още през 2015 година с функционирането на търговското 

дружество какви пари бяха насочени в него – милиони левове и боклукът беше стигнал до 

главния път на Две могили и в същото време ми се носиха фактури за разчистване на 

депото, суми от 5 000 лева за един месец … Ще напомня и за състоянието на техниката – 

в продължение на 2-3 години от предния мандат аз се опитвах да регистрирам техниката, 

която беше използвана от същото това дружество и аз не знам защо не се и самосезира 

прокуратурата. Изписвани са тонове горива, гуми, части и т.н. 

Връщам се на въпроса за ОП „Чистота“ защо се наложи да го направя – когато се 

наложи преди време да наема частна фирма, тъй като бяха счупени и двата камиона, 
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сумите, които се плащаха бяха много по-високи, отколкото когато предприятието е наше. 

Качеството на сметосъбирането също ще е по-различно. Ще кажа и за сградата – така съм 

научен, бил съм дълги години ръководител, за да мога да изисквам от моите подчинени, 

трябва да им създам някакви условия на труд и след извършването на ремонта там ще има 

стаи за отдих, баня, тоалетни, работилници и т.н. За мен това е приоритет, защото тези 

хора са мои служители и аз съм длъжен да им създам условия на труд. 

Тук ще кажа и за дейностите – строителство няма да извършваме, ще извършва 

единствено поддръжка и ремонт на техниката и на автомобилите. 

По отношение на работниците – аз съм длъжен всички ремонти да минават през 

ЗОП, всичко вече е електронно и няма как да наемам хора. 

По отношение на сумата, която се отпуска по Красива България максимума е 

120 000 лева, а останалите трябва да съфинансираме ние.  

5. Бисер Йончев – Общински съветник: 

Понеже г-н Борисов спомена моето име – ако в момента се разходим около Две 

могили ще видим много фрапиращи неща. Ние в момента нямаме човек, който да напише 

едно предписание. Мисля, че Вие най-добре можете да проверите колко акта и 

предписания са писани в Общината на граждани и на фирми. 

По отношение на предприятието, което аз не разбирам, разбирам само едно – преди 

контролен орган беше общинския съвет, но задачите пак се спускаха от Кмета на 

Общината. В момента ни се предлага едно символично управление на това предприятие. 

Знаете какъв беше проблемът с предишното предприятие и „… прокуратурата трябвало 

да се самосезира …“, а защо не я сезирахте Вие? Идваха хора от ДАНС, но Вие спряхте 

нещата, защото загубихте интерес. 

6. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Г-н Йончев, това което говорите не е вярно, не съм спрял аз нещата. 

7. Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник: 

Г-жо Пресдесател, влезте си в роля и прекратете разискванията, защото г-н Йончен 

и г-н Кмета не говорят по същество. 

8. Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

Г-жо Нечева, съгласно правилника, г-н Йончев имаше право на едно изказване и 

след изказването на Кмета на Общината има право на реплика. 

9. Бисер Йончев – Общински съветник: 

По отношение на външните фирми – направиха се много обекти без обществена 

поръчка, значи щом са се случвали такива неща могат да станат. Преди време се 

говореше как ще дойде външна фирма за снегопочистване, ще дойде външна фирма за 
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сметосъбиране, как щяло да бъде по-изгодно, а сега всичко се обърна наопаки и се оказа, 

че нещата не стоят точно така. 

Аз ще гласувам против това решение, защото считам, че точно сега не е моментът за 

това. 

 

Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

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

347/13.11.2020 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 27.11.2020 година  

 

Относно: Вземане на решение за дялово участие по проект „Красива България” 

към Министерство на труда и социалната политика. 

№ 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: 9 2 2 

 

След приключване на разискванията по шеста точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 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. 1 и 
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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. № 347 от 13.11.2020 г. след проведено поименно гласуване с 9 (девет) гласа „За”, 2 

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

 

РЕШЕНИЕ 

№ 258 

 

1. Дава съгласие за отпускане на сумата 240 286,00 лв. (двеста и четиридесет 

хиляди двеста осемдесет и шест лева) или 66,80 % от общата стойност 359 710,00 лв. на 

проект „Основен ремонт на сграда с идентификатор 20184.1.2099.5, находяща се в град 

Две могили, Община Две могили, област Русе“ по проект „Красива България“ към МТСП 

за кампания 2021 г. 

2. Средствата да бъдат предвидени в Бюджета на Община Две могили за 2021 г. 

 3. Упълномощава кмета на общината да предприеме необходимите действия за 

изпълнение решението и да осъществи контрол върху разходването на средствата. 

 

Седма точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 350/17.11.2020 г., относно: 

Приемане на Програма по безопасност на движението по пътищата на територията на 

Община Две могили за 2021 година. 

По нея докладва:  

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

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

Съгласно допълнителните разпоредби на Закона за движение по пътищата към 

областните управители и кметовете на общини се създават областни и общински комисии 

по безопасност на движението по пътищата. В община Две могили има създадена такава 

постоянно действаща комисия, като съставът и е актуализиран със заповед през януари  

2020 г.  В тази програма кмета на общината трябва да  набележи мерки за подобряване на 

състоянието по безопасността на движението по пътищата на своята територия, като за 

целта е разработена програмата и представена. Програмата съответства на положенията, 

заложени в  Националната стратегия по безопасност на движението по пътищата за 

периода 2021 – 2030 г., приета с Решение на Министерския съвет от 14.10.2020 г. 

Общинската програма набелязва мерките, които следва да се предприемат за подобряване 

безопасността на движението на територията на Община Две могили. Комисията разгледа 

докладната и я приема в този вид.  
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В разискванията по седма точка участие взеха: 

1. Драгомир Дамянов – Общински съветник: 

Настоящата програма е много добре разработена, много добре структурирана. Дори 

и без програма общинското ръководство има някои задачи, които е длъжно да ги 

изпълнява. Аз съм набелязал три неща: 

1. Водачи на пътни превозни средства – раздел 7.3. най-отдолу пише „Подържане в 

изправност на хоризонталната маркировка и вертикалната сигнализация. Изпълнител: 

Общината.“ 

Този въпрос го поставям вече за четвърти път от м. март. Виждате сега какво е 

състоянието на мъгла, сутрин рано и вечер късно и ако недай си Боже стане някакво ПТП, 

кой ще понесе отговорността? А ако има тежко пострадал …? Не може една година да не 

се постави маркировка на пъртната мрежа, собственост на Общината. Имаме работници, 

возим и ученици сутрин рано, не се вижда нищо. Ако недай си Боже някой пострада ще ги 

насочим да предевят претенции към Общината и отговорниците за тази дейност. Не може 

четири пъти да се поставя въпроса и да не се вземат повече от половин година никакви 

мерки. 

2. Пътни условия – раздел 7.5.: „ Определяне на пешеходни зони и разширяване на 

сега съществуващите, освежаване на пешеходните пътеки в населените места; 

Възстановяване и подобряване на пътната настилка в населените места от Общината.“ Тук 

отново цялата отговорност е на Общината.  

Хубаво е за всички населени места да се направи една пътна карта къде са най-

уязвимите места, къде трябва да се извърши ремонт на пътната настилка и да се вземат по-

крути мерки. 

Много хубави неща са записани, но проблемът е, че това което е записано не се 

изпълнява. Общината не си върши добре работата и нещо не предприема. 

 Програмата е много добре направено, но дано да се намери кой да я изпълнява. 

2. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Ще започна с думите, че Общината не си върши работата и нищо не предприема – 

напротив, доста неща се предприемат още от предходния мандат и сега. Прави 

вивпечатление, че цялата пътна мрежа до всички населени места от Общината е почистена 

от обрасли дървета, храсти и т.н. Освен това, периодично се закупуват пътни знаци, тъй 

като за пътната карта, която Вие споменахте, учудването ми беше огромно, когато преди 

време разбрах, че пътните знаци и пътната маркировка в Община Две могили и град Две 

могили са правени на „парче“. Правени са много неща за интегриране на уязвими групи и 

какви ли не други неща, но откакто Две могили е град, вече 50 години,маркировка и пътни 

знаци не са правени. Всеки един пътен знак, който го има в Общината е слаган точно по 
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този начин – комисията отива и решава там да бъде сложен този знак, на другото място 

друг знак и т.н., а не да се направи анализ на цялата Община и да се направят знаците от 

хора, които са експерти в тази област. Още по-лошото е, че това важи и за територията на 

цялата страна. Създадоха и Агенция за пътна безопастност, но освен в големите градове, 

където са направени анализи на ключовите точки, знаци, маркировка и т.н., за другите 

населени места такова нещо не е правено. Това нещо ние сме го залегнали да го направим 

и мислим до края на този мандат да направим и това, за да може вече като го имаме, да 

можем да го изпълняваме поетапно. 

По отношение на маркировката – имаме сключен договор, от понеделник фирмата 

започва да полага и пътната маркировка. Проблемът не е че Общината, ръководството или 

аз не съм искал, а че не се яви фирма, която да заяви да направи пътна маркировка, я без 

фирма моите работници няма как да ги пусна по общинска пътна мрежа да полагат 

маркировка. Договорът с фирмата е сключен, стига да е хубаво времето от понеделник 

започват да полагат пътната маркировка – 36 км. 

Във връзка с наближаването на зимния сезон, проведох среща с Началника на РУ 

„Полиция“ град Две могили, като съм изискал от него да има непрекъснато присъствие на 

служители, дори и на разменни начала. 

Така, че работи се в тази насока по проблемите, които поставихте и вярвам, че до 

две години и това ще бъде направено. 

 

Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

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

350/17.11.2020 г. е явно, моля гласувайте. 

 

След приключване на разискванията по седма точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 12, чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 27, 

ал. 3 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с 

§ 1а., ал. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за движение по пътищата и с чл. 

3, ал. 2, т. 10 от Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и Докладна 

записка с вх. № 350 от 17.11.2020 г. след проведено явно гласуване с 11 (единадесет) 

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

 

РЕШЕНИЕ 

№ 259 
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1. Приема Програма по безопасност на движението по пътищата на територията на 

Община Две могили за 2021 година.  

 Приложение: Програма по безопасност на движението по пътищата на 

територията на Община Две могили за 2021 година. 

 

Осма точка от дневния ред: 

Докладна записка от Владимир Витанов с вх. № 351/17.11.2020 г., относно: 

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

година и проблемите, които стоят пред него. 

По нея докладва:  

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

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

Постъпила е докладна записка, относно приемане на Информация за резултатите от 

дейността на Кмета на Кметство село Кацелово за 2020 година и проблемите, които стоят 

пред него. Това е един обширен отчет, както направи впечатление на колегите от втора 

комисия и аз накратко ще запозная останалите колеги с него. 

Към 30.10.2020г. жителите с постоянен адрес са 640 души, а с настоящ адрес са 108 

души.  

Има и няколко чужденци, предимно англичани, които са закупили къщи в селото и 

са се заселили трайно в него. От близо една година имаме и едно италианско семейство. 

Налице е ясно изразена демографска криза. За последните 20 г. населението е 

намаляло с 50 %, което се дължи на висока смъртност и миграцията на млади и на средна 

възраст жители, което е всеобщ проблем и не поражда оптимизъм за бъдещето на малките 

населени места. 

 Изпълнението на бюджета за едногодишния период на отчета е следното: м. 

01.2020 год. - м. 10.2020 год. План – 46 228 лв.; изпълнение – 36 085 лв. 

  До края на годината има още месец и половина, предстоят плащания /ток, вода, 

заплати, ремонт на самоходното шаси/ и тези средства ще бъдат в голямата си част 

изразходвани.  

В приход на общинския бюджет за отчетния период са събрани 22 889,38 лв. МДТ. 

Това са само плащанията, извършени през касата на кметството. Тези данни не 

могат да дадат точна представа за реалната събираемост на данъците, тъй като много 

собственици на имоти в с. Кацелово, които не живеят в селото, са платили по банков или 

друг възможен за това начин. Освен това има  наследствени имоти, за които са подадени 

нови имотни декларации и дължимите за тях данъци са заплатени в Общината. 
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Една от основните дейности в кметството е административното обслужване на 

нашите жители. Извършва се цялостна деловодна дейност, регистрират се вхадящи и 

изходящи документи, издават се исканите от гражданите документи, които ни са 

разрешени от закона и др.  

 Най-големият проблем, стоящ пред селото на сегашния етап е , че с изключение на 

ремонта на ул. „Васил Левски, който започна, но още не едовършен, други средства за 

поддържане на съществуващата и изграждане на нова инфраструктура, за сега, не са 

предвидени. Липсата на такива води до разрушаване на създаденото от нашите 

предшественици, рушат се улици, тротоари, сгради и друга общинска собственост.  

Състоянието на пътната мрежа като цяло не е добро. Повечето улици в селото са 

напълно разбити, изровени и са вече без асфалтово покритие. На територията на 

кметството има изградена 31 км – ІV – клас и 3 км – ІІІ – клас пътни мрежи. Поддържа се 

само главната улица, която е отговорност на Пътна инфраструктура – Русе. Преди месец 

се запълниха дупките по третокласната пътна артерия Две могили – Кацелово. Остана, не 

знам по каква причина, незакърпена една отсечка около 3 км. от Кацелово до разклона с 

Червен, която е част от най-краткия, който през Нисово и Щръклево, свързва селото с 

Областния град Русе. Необходимо е да се постави проблема пред Пътно управление и този 

въпрос да бъде разгледан и решен по подходящ начин. 

 Друг съществен проблем е състоянието на моста над река „Черни лом”, който се 

намира в началото на селото, както и изградените диги към него. Съоръжението започва 

да се руши преди 9 години от неконтролируемото източване на водоеми по река Черни 

Лом. Мостът е изключително важен, защото свързва селото с Общинския център, Попово, 

Бяла, Русе и други населени места и ако нещо се случи с него, тази връзка практически се 

отрязва.  

Съоръжението се поддържа от Областно пътно управление и от нееднократните 

срещи, писма, разговори и др. към настоящия момент този въпрос не е намерил решение. 

За отчетния период в Кметството няма назначени хора по Програмите за заетост: 

„Развитие на човешките ресурси”. Що се отнася до така извествия „Член 9” е трудно, а в 

Кацелово даже изобщо не се намират хора, които да работят една седмица в месеца по 8 

часа за 40 лв. Поддържането на зелените площи, гробищните паркове, многократното им 

окосяване и пръскане сме извършвали самостоятелно, разчитайки само на двамата 

работници в кметството.  Кацелово е голямо както територия. Докато стигнем до единия 

край – тревата е вече пораснала и трябва незабавно да започваме отново. Вярно е, че 

според Общинските наредби всеки трябва да си поддържа прилежащите тротоарни площи, 

но имайки предвид все по-застаряващото население и многото изоставени имоти, това 

практически не е възможно. На много места се налагаше да косим и пред къщите... Все 
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пак, макар и много трудно, успяхме да се справим задоволително с това доста трудно 

предизвикателство. Проблемът обаче остава и за в бъдеще. Без хора по програмите за 

заетост тази задача е направо непосилна за изпълнение. 

В селото има разположени контейнери тип „Бобър”, които се обслужваха от 

Общинска фирма „Черни лом”, закрита към настоящия момент. Графика през зимния 

период, въпреки лошите атмосферни условия не беше нарушен. Контейнерите се 

почистват два пъти в месеца. Проблемите при сметосъбирането са свързани с 

обслужващата машина и самите работници, които боравят с нея. В резултат от това има 

изкривени и смачкани контейнери, които се наложи да бъдат отстранени. За изкривените и 

деформирани до неузнаваемост колелца – изобщо няма да говорим. А без тях е 

невъзможно да се придвижи контейнера до камиона...Същите се подменят своевременно, 

но на тяхно място се появяват други повредени... Дано със закупуването на новия камион 

този проблем най-после да бъде решен.  

Състоянието на закритите сметища и торище е задоволително. В началото на 

годината те бяха основно почистени и снабдени с предупредителни табели, но въпреки 

това случаите на незаконно ихвърляне на отпадъци са все още налице. Не е ясно защо, при 

наличието на толкова контейнери, включително и жълтите - за хартия и пластмаса, на 

торището намираме купища пластмасови бутилки, найлонови чували и какво ли не още...и 

съдейки по тяхното количество -  явно изхвърлени с някакъв превоз. Видно е, че 

промяната за нашите съселяни ще дойде трудно и трябва да започне от всеки един и то от 

вътре навън... Другият вариант е налагането на високи глоби, но за това първо трябва да се 

хванат на място нарушителите, а това е една „мисия почти невъзможна”... 

На територията на Кметството има един паметник на участниците в Руско – 

Турската война и един на участниците в Балканската война. Състоянието им е добро. 

Прилежащите им площи се почистват редовно от работниците към кметството. 

Паметникът на падналите руски войни се посещава често от жителите на селото, особено 

на 3-ти март и на 24 август. Поднасят се венци и се слагат импровизирани трапези. Имаме 

идея за облагородяване на паркинга и изграждане на навес, място за барбекю и други 

удобства за посетителите, но със собствени усилия и средства ще ни е трудно да се 

справим. 

Започнаха работите по ремонта на улица „Васил Левски”, състоянието на която 

беше изключително лошо. За сега са поставени и циментирани всички бордюри. Предстои 

подравняване, плагане на фракция и след това – асфалтиране. Силно се надявахме, че това 

ще стане до края на годината, но...едва ли ще се успее. Останалата уличната мрежа на 

селото е също в окаяно състояние. Въпреки това, ако в Кацелово успеем да асфалтираме 

поне по една улица на година, донякъде ще решим проблема... 
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По улица „Камбурка” бяха ремонтирани четири отдавна пропаднали 

канализационни шахти, които представляваха опасност за движещите се преводни 

средства и хора. Изготвени бяха нови решетки, шахтите бяха подходяшо циментирани, 

нивелирани по настилката и затворени безопасно.  

Всички имоти, земи, пасища и др., които могат да бъдат отдавани под наем, аренда 

и др.форма на стопанисване са отдадени, с изключение на някои земи по чл.19, които са 

маломерни и няма проявен интерес. 

Кацелово разполага със селски здравен участък на два етажа, но по редица 

обективни причини в него работи само един кабинет. По отношение на здравните услуги 

на населението е направено най-необходимото, но има още много да се работи. След 

оттеглянето в пенсия на обичания и уважаван от всички лекар на селото – Д-р Иван 

Ангелов през 2015 година, нещата се промениха. Селото е обвързано с общопрактикуващ 

личен лекар, и една голяма част от хората са записани при него, но той не живее тук и 

почти не присъсъства на терен. Работи с медицински фелдшер, който идва три пъти в 

седмицата за по няколко часа. Друга част от населението се прехвърли към Д-р Брайков, с 

мед. фелдшер Румяна Димитрова, който обслужва още селата Острица, Каран Върбовка и 

Широково... Снабдяването с лекарства е затруднено, понеже  аптека няма.  

Стоматологична помощ се извършва от зъболекар, който идва от гр. Русе само 

веднъж седмично в съвременно оборудвания кабинет в кооперация „Надежда-Кацелово”.  

Въпросът със зднравната помощ и снабдяването с лекарства е изключително важен 

и наболял и търсим подходящо решение. 

 Поради нарастващата миграция и демографската криза в  селото живеят доста 

самотни и социално слаби хора. Те са основните потребители на Домашния социален 

патронаж в гр. Две Могили. Всекидневно, пет дни в седмицата специализиран транспорт 

доставя топла храна за нуждаещите се. Доставят се още, по предварителна заявка по 

телефона, и лекарства и други стоки от първа необходимост. Тази форма на социална 

услуга е доказала своята ефективност през годините и трябва да бъде поддържана и 

развивана в бъдеще.  

От март 2020 година, в отговор на първата вълна от пандемията на вируса „Ковид – 

19”, по съответна програма, също от социалния патронаж, в Кацелово се хранят безплатно 

още 7 социално слаби жители. Храната им се доставя директно по домовете от 

кметството.  

На крайно нуждаещите, по изготвени за целта списъци от социалните служби, бяха 

раздадени пакети с хранителни продукти и консерви от първа необходимост. Двойни по 

съдържание пакети бяка раздадени и на майките, които имат първокласници към миналата 

година. 
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Общественият транспорт до гр. Две могили и гр. Русе се осъществява от фирма 

ИСКРА ГРУП ООД, с бус, който прави два курса на ден – сутрин и на обяд. Тази 

организация на превозите, по думите на много пътуващи, не е удобна за жителите на 

селото, тъй като на практика те пристигат в град Русе към 9 часа и до обяд не могат да 

свършат нищо – нито да отидат на преглед, нито да си закупят лекарства и т. н. Ако пък 

някой иска да си дойде от града в Кацелово след работа, това е също така невъзможно. 

Водим преговори с превозвача да бъде преместен вторият курс по-късно след обяд или 

вечерта, но за сега не сме постигнали някакви конкретни резултати.  

Основнто училище „Христо Ботев”, едно от най-големите в района, е закрито през 

2008 година и от тогава учениците се извозват от училищни автобуси до учебните 

заведения в гр. Две могили. Така беше и през тази година. 

В селото има детска градина на два етажа, но поради липса на деца, тя изобщо не 

работи с пълния си капацитет. По списък тази година фигурират 11 деца, 8 от които са от 

Кацелово, 1 от с. Острица и 2 от с.Каран Върбовка.  

До миналата година децата от другите две села се караха с бус до Кацелово и 

обратно, но при сегашното състояние на нещата това вече стана неизгодно, бусът беше 

спрян и превозът не се осъществява повече. За родителите е проблем да карат децата си с 

личен превоз и, за съжаление, 3-те деца не посещават вече детската градина. Явно трябва 

да  търсим някакъв друг начин. 

 Енергиината мрежа в селото е част от националната електрическа система. Тя се 

обслужва от Енергоразпределение Север. През отчетния период имаме само една 

съществена авария през зимата, поради която  част от селото остана без елекрическо 

захранаве за близо три дни.  Имаше скъсани от бурата проводници на доста места. 

Аварийните групи бяха изключително натоварени, но повредаите бяха отстранени при 

първа възможност и захранването беше нормализирано. Мрежта е вече остаряла, доста от 

имотите са запустели пред тях има дървета, клоните на които които опират в 

проводниците. Те не се отстраняват своевременно поради редица обективни и субективни 

причини и това ще бъде проблем и за в бъдеще. Където е възможно с работниците от 

кметството се справяме и при необходимост уведомяваме отговорните за това органи, за 

да реагират професионално. Като цяло възникналите проблеми се решават във възможно 

най-кратки срокове. 

Уличното осветление работи сравнително добре. Дава аварии, но те се отстраняват 

своевременно, доколкото това е възможно при ограничения брой на обслужващия 

персонал. Подменени са всички изгорели и са поставени и нови енергоспестяващи лампи 

/Общо 18 на брой/. Предстои до края на годината да бъдат монтирани още 5 лампи. В 
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бъдеще се надяваме да успеем да поставим липсващите лампи и по главната улица на 

селото, за да има такива поне през стълб и тя да бъде подобаващо осветена през нощта. 

 Състоянието на ВиК мрежата е задоволително, въпреки остарялата материална база 

и честите аварии по трасетата, които допълнително водят до разбиване на улици, тротоари 

и други. Дружеството се старае да отстранява във възможно най-кратки срокове повредите 

и възстановява нанесените щети и поне досега нещата са под контрол. 

 Далекосъобщенията се осъществават от изградените системи за сигнал от М-тел, 

Виваком, Кабелнет и др. Обслужването на сегашния етап е с добро качество на услугите. 

Тази дейност се осъществява от 8 търговски обекта в селото. Поради голямата 

разпръснатост на селото те са разположени така, че всички жители да имат достъп до 

предлаганите асортименти. Стоките са от първа необходимост, железария, строителни 

материали и много други. През зимния период се поддържат необходимите запаси, 

съгласно изискванията. 

Читалище „Н.Й.Вапцаров – 1902” от основаването си до сега се развива успешно и 

задоволява най-насъщните културни потребности на населението ни.  

Изграденият в селото културен дом разполага със салон, в който има 500 места, 

гримьорни, огромна сцена, фоайе, музейна сбирка и библиотека за свободен достъп, 

читалня с богат за времето си библиотечен фонд. За съжаление поради редица причини, 

хората които четат книги намаляха драстично и сега се броят на пръстите на едната ръка. 

Можем само да се надяваме, че в бъдеще младите хора, а и не само те, ще се върнат 

отново към книгата... 

Към читалището има създадена група за автентичен фолклор, която в миналите 

години вземаше дейно участие във фолклорни фестивали и получаваше престижни 

награди у нас и в чужбина, но през последните години изявите й доста намаляха поради 

ред причини. Пандемията „Ковид-19” и последвалата я карантина също бяха една много 

голяма пречка за това. 

Всяка година в средата на м. август читалището организира Хърцойски събор, 

който преминава под мотото „Песен от сърце извира, стъпка от душа се ражда”. На 

сцената се представят много фолклорни състави, които са съхранили традициите и 

обичаите на хърцоите. Тази година, предвид пандемията, съборът не беше проведен 

поради наложилите се обстоятелства свързани с карантината. 

Единственото, което не е засегнато в отчета е каква е подготовката на селото за 

зимния сезон? 

Втора комисия разгледа на свое заседание представената информация и излезе със 

становище тя да бъде приета. 

В разискванията по осма точка участие взеха: 



 33

1. Владимир Витанов – Кмет на Кметство село Кацелово: 

По отношение на подготовката за зимния период – имаме налично количество 

пясък и сол, поради което не сме заявявали други количества. Оформени са камарки на 

възловите места, където най-много се заледява. 

2. Христина Ефтимова – Общински съветник: 

Г-н Витенов, в края на информацията, емотиконките, които сте поставили са в знак 

на доброто Ви отношение към Общинските съветници или е с подигравателен смисъл 

спрямо нас? 

3. Владимир Витанов – Кмет на Кметство село Кацелово: 

Не е с подигравателен тон, спрямо вас, просто исках малко да разведря 

обстановката. 

 

Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Владимир Витанов с вх. № 

351/17.11.2020 г. е явно, моля гласувайте. 

 

След приключване на разискванията по осма точка от дневния ред, 

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

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

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

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

№ 29 по Протокол № 3/20.12.2019 г. и Докладна записка с вх. № 351 от 17.11.2020 г. 

след проведено явно гласуване с 12 (дванадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” 

и 1 (един) глас „Въздържал се”, прие 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 260 

 

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

Кметство село Кацелово за 2020 година и проблемите, които стоят пред него. 

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

Кацелово за 2020 година и проблемите, които стоят пред него. 

 

Девета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 352/17.11.2020 г., относно: 

Даване на съгласие за преминаване в управление на Асоциацията по ВиК на инвестиции, 
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финансира от ВиК оператора през 2019 г., като задължителни, поети като ангажимент при 

сключване на Договора от 01.01.2016 г. между Асоциацията по ВиК-Русе (чиито член е 

Община Две могили) и оператора 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 ВиК ООД Русе с 

приложен опис за извършените инвестиции през 2019 г., финансирани от ВиК оператора 

по рехабилитация и реконструкция на съществуващата ВиК инфраструктура, съгласно 

договор от 17.12.2015 г. между Асоциацията по ВиК и оператора ВиК. Дълготрайните 

материални активи, предадени ни от „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Русе, 

описани в Приложение № 4, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 4 от Закона за водите са публична 

общинска собственост и са заведени в баланса на общината. 

Със заповед на Кмета на общината е назначена междуведомствена комисия с 

представител на ВиК оператора, на Асоциацията по ВиК и общината със задача, 

междуведомствената комисия да извърши проверка на място /където е видимо възможно/ 

на инвестиционните обекти, които съгласно чл. 19, ал. 1, т. 4 от ЗВ са публична общинска 

собственост и са финансирани през 2019 г. от „Водоснабдяване и канализация“ ООД-Русе. 

Комисията е направила предложение за приемане на активите и подписване на 

приемо-предавателен протокол между общината и оператора по ВиК  във връзка с 

провеждане на процедурата по предаване управлението на обектите на Асоциацията по 

ВиК-Русе и допълване на Приложение № 1 от Договора за изпълнение на дейностите по 

чл. 198о, ал. 1 от ЗВ. 

Преди подписване на приемо-предавателния протокол, в изпълнение на чл. 21, ал. 

1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, Кметът на 

общината следва да предложи на Общинския съвет да вземе решение за приемане и 

одобрение на конкретните инвестиции (публична общинска собственост), след което 

активите да преминат в управление на асоциацията по ВиК и предадени за стопанисване, 

поддържане и експлоатация на ВиК оператора чрез допълване и актуализиране на 

Приложение № 1 от Договора за изпълнение дейностите по чл. 198о, ал. 1 от ЗВ. 

Комисията по „Териториално устройство и строителство, общинска собственост, 

местно самоуправление и нормативна уредба” разгледа на свое заседание докладната 

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

 В разискванията по девета точка участие взеха: 

 1. Драгомир Дамянов – Общински съветник: 
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 Аз имам един въпрос – направи ми впечатление за обектите, където се сменят 

водопроводите, имат проект, има и фирма за надзор, но ми направи впечатление, че 

поставят тръбите без да направят съответната проба полагат остатъка пръст. Има ли 

някаква контролна функция Общината, защото знаем, че след като се направят тези 

водопроводи и се приемат голяма част от тях при една авария нарушават пътната 

настилка. Независимо, че има фирма, която приема обекта би било редно преди да се 

зарине даден водопровод да се направи 24 часов пробен период, дали има някъде теч. Тук 

забелязвам, че полагат тръбите и директно след това зариват без преди това да пуснат 

вода и да направят проба. 

 2. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

 Общината има отговорности, само когато е възложител на поръчката за ремонт на 

съответния обект. До настоящия момент такива бяха три обекта – това е водопровода в 

стопанския двор, който правихме на два етапа 2016-2017 година и водопровода, който 

беше изграден от спешна помощ до стопанския двор. За там общината отговаря – има и 

инвеститорски контрол, има и строителен надзор. И те, и ние правим необходимите 

проверки преди да положим асфалта. 

 

Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

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

352/17.11.2020 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 27.11.2020 година  

 

Относно: Даване на съгласие за преминаване в управление на Асоциацията по ВиК 

на инвестиции, финансира от ВиК оператора през 2019 г., като задължителни, поети 

като ангажимент при сключване на Договора от 01.01.2016 г. между Асоциацията по 

ВиК-Русе (чиито член е Община Две могили) и оператора 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 +   



 36

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 1 0 

 

След приключване на разискванията по девета точка от дневния ред, 

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

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

общинската собственост, §9, ал. 10 от Преходните и заключителните разпоредби към 

Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ДВ, бр.103 от 2013 г., изм. и 

доп. ДВ, бр.58 от 2015 г.)  във връзка с чл. 198б, т. 2 от Закона за водите, чл. 4.4в от 

Договор от 01.01.2016 г. за възлагане от Асоциацията по ВиК стопанисването, 

поддържането и експлоатацията на ВиК системите и съоръженията и предоставяне 

на водоснабдителни и канализационни услуги на територията на Община Две 

могили, Протокол на междуведомствената комисия, назначена със Заповед № 

376/08.05.2020 г. на Кмета на Община Две могили и чл. 3, ал. 2, т. 1 и 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. № 352 от 17.11.2020 г. след проведено поименно гласуване с 12 (дванадесет) гласа 

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

 

РЕШЕНИЕ 

№ 261 

 

I. Дава съгласие за приемане на активите от Община Две могили, предаването им в 

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

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

предоставяне на ВиК услуги на потребителите на инвестиции, финансирани от ВиК 

оператора през 2019 г., като задължителни, поети като ангажимент при сключване на 

договора от 01.01.2016 г. между Асоциацията по ВиК-Русе (чиито член е Община Две 
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могили) и оператора ВиК ООД-Русе на обща стойност 188109,04 лв. /сто осемдесет и осем 

хиляди сто и девет лева и четири стотинки/  за обектите както следва: 

1. Подмяна на външен водопровод Ф 125 мм етернит с ПВЦ–0 Ф 140/16 мм в 

посока от НР – Могилино към с.Помен, с.Могилино община Две могили в 

експлоатация от м. декември 2019 г., на стойност 22725,10 лв. 

2. Подмяна на напорен водопровод АЦ Ф 125 с ПВЦ-0 с Ф140 от ПС с. 

Батишница към НКВ с. Батишница - 3 етап, с. Батишница, община Две 

могили, в експлоатация от м. декември 2019 г., на стойност 4574,61 лв. 

3. Реконструкция на ел.табло автоматика на ПС Кацелово, с. Могилино, 

община Две могили, в експлоатация от м. декември 2019 г., на стойност 

5106,43 лв. 

4. Подмяна на уличен водопровод Ф 60 мм етернит с ПЕВП тръби Ф50 мм  и 

Ф40 мм , по ул. „Трети март”, с. Кацелово, община Две могили, в 

експлоатация от м. декември 2019 г., на стойност 1252,19 лв. 

5. Монтаж на потопяема помпа CVBU 0705 SIGMA 7,4 KBT 380V в ПС 

Острица, с. Острица, община Две могили в експлоатация от м. декември 

2019 г., на стойност 2207,54 лв. 

6. Реконструкция на ПС Батишница, с.Батишница, община Две могили в 

експлоатация от м. декември 2019 г., на стойност 25064,82 лв. 

7. Реконструкция на ПС Широкова мелница, с. Широково, общ. Две могили в 

експлоатация от м. декември 2019 г., на стойност 22180,00 лв. 

8. Подмяна на СВО ¾ с ПЕВП тръби Ф 25 мм по ул. „Плиска” № 2, гр. Две 

могили, община Две могили в експлоатация от м. декември 2019 г., на 

стойност 660,47 лв. 

9. Подмяна на СВО Ф80 мм етернит с ПЕВП  тръби Ф32 мм по ул. „Орлова 

чука” гр. Две могили, община Две могили в експлоатация от м. декември 

2019 г., на стойност 742,65 лв. 

10. Реконструкция на водопровод Ф 200 АЦ мм с ПЕВП Ф 225/10С L=290 м и 

подвързване на СВО по ул. „Дружба” гр. Две могили, община Две могили в 

експлоатация от м. декември 2019 г., на стойност 52576,97 лв. 

10.1 Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 25 мм по ул. „Дружба” № 86, гр. Две 

могили, община Две могили, в експлоатация от м. декември 2019 г., на 

стойност 1299,31 лв. 

10.2 Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 25 мм по ул. „Дружба” № 84, гр. Две 

могили, община Две могили, в експлоатация от м. декември 2019 г., на 

стойност 1299,31 лв. 
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10.3 Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 25 мм по ул. „Дружба” № 82, гр. Две 

могили, община Две могили, в експлоатация от м. декември 2019 г., на 

стойност 1299,31 лв. 

10.4 Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 25 мм по ул. „Дружба” № 78, гр. Две 

могили, община Две могили, в експлоатация от м. декември 2019 г., на 

стойност 1299,31 лв. 

10.5 Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 25 мм по ул. „Дружба” № 76, гр. Две 

могили, община Две могили, в експлоатация от м. декември 2019 г., на 

стойност 1299,31 лв. 

10.6 Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 25 мм по ул. „Дружба” № 74, гр. Две 

могили, община Две могили, в експлоатация от м. декември 2019 г., на 

стойност 1299,31 лв. 

10.7 Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 25 мм по ул. „Дружба” № 68, гр. Две 

могили, община Две могили, в експлоатация от м. декември 2019 г., на 

стойност 1300,60 лв. 

11. Реконструкция на уличен водопровод Ф 60 мм етернит с ПЕВП  тръби Ф 50 

мм по ул. „Иван Вазов” гр. Две могили, община Две могили в експлоатация 

от м. декември 2019 г., на стойност 5045,40 лв. 

11.1 Подмяна на СВО  с ПЕВП тръби Ф 25 мм по ул. „Иван Вазов” № 3, гр. Две 

могили, община Две могили, в експлоатация от м. декември 2019 г., на 

стойност 27,65 лв. 

11.2 Подмяна на СВО  с ПЕВП тръби Ф 25 мм по ул. „Отец Паисий” № 6, гр. 

Две могили, община Две могили, в експлоатация от м. декември 2019 г., 

на стойност 79,06 лв. 

11.3 Подмяна на СВО  с ПЕВП тръби Ф 25 мм по ул. „Иван Вазов” № 7, гр. Две 

могили, община Две могили, в експлоатация от м. декември 2019 г., на 

стойност 158,06 лв. 

11.4 Подмяна на СВО  с ПЕВП тръби Ф 16 мм по ул. „Иван Вазов” № 1, гр. Две 

могили, община Две могили, в експлоатация от м. декември 2019 г., на 

стойност 22,67 лв. 

11.5 Подмяна на СВО  с ПЕВП тръби Ф 25 мм по ул. „Стоян Терзиев” № 14, гр. 

Две могили, община Две могили, в експлоатация от м. декември 2019 г., 

на стойност 22,63 лв. 

11.6 Подмяна на СВО  с ПЕВП тръби Ф 25 мм по ул. „Иван Вазов” № 11 гр. 

Две могили, община Две могили, в експлоатация от м. декември 2019 г., 

на стойност 164,84 лв. 
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11.7 Подмяна на СВО  с ПЕВП тръби Ф 25 мм по ул. „Иван Вазов” № 2, гр. Две 

могили, община Две могили, в експлоатация от м. декември 2019 г., на 

стойност 160,88 лв. 

11.8 Подмяна на СВО  с ПЕВП тръби Ф 20 мм по ул. „Иван Вазов” № 9, гр. Две 

могили, община Две могили, в експлоатация от м. декември 2019 г., на 

стойност 175,48 лв. 

12. Подмяна на водопровод Ф 100 мм етернит с ПЕВП Ф 110/10 мм по ул. 

„Шумен” гр. Две могили, община Две могили в експлоатация от м. 

декември 2019 г., на стойност 13685,69 лв. 

12.1 Подмяна на СВО  с ПЕВП тръби Ф 25 мм по ул. „Шумен” № 9, гр. Две 

могили, община Две могили, в експлоатация от м. декември 2019 г., на 

стойност 36,30 лв. 

12.2 Подвързване на СВО  към водопровод Ф110/10 мм на ул. „Шумен” № 11, 

гр. Две могили, община Две могили, в експлоатация от м. декември 2019 

г., на стойност 32,80 лв. 

12.3 Подвързване на СВО  към водопровод Ф110/10 мм на ул. „Шумен” № 13, 

гр. Две могили, община Две могили, в експлоатация от м. декември 2019 

г., на стойност 32,80 лв. 

12.4 Подвързване на СВО  към водопровод Ф110/10 мм на ул. „Шумен” № 15, 

гр. Две могили, община Две могили, в експлоатация от м. декември 2019 

г., на стойност 32,80 лв. 

12.5 Подмяна на СВО  с ПЕВП тръби Ф 25 мм по ул. „Шумен”, гр. Две могили, 

община Две могили, в експлоатация от м. декември 2019 г., на стойност 

150,19 лв. 

12.6 Подмяна на СВО  с ПЕВП тръби Ф 25 мм по ул. „Шумен” № 21, гр. Две 

могили, община Две могили, в експлоатация от м. декември 2019 г., на 

стойност 37,80 лв. 

12.7 Подмяна на СВО  с ПЕВП тръби Ф 40 мм и Ф 63/10 мм по ул. „Шумен” № 

12, гр. Две могили, община Две могили, в експлоатация от м. декември 

2019 г., на стойност 55,60 лв. 

12.8 Подмяна на СВО  с ПЕВП тръби Ф 25 мм по ул. „Генерал Гурко” № 19, гр. 

Две могили, община Две могили, в експлоатация от м. декември 2019 г., 

на стойност 143,76 лв. 

12.9 Подмяна на СВО  с ПЕВП тръби Ф 25 мм по ул. „Шумен”, гр. Две могили, 

община Две могили, в експлоатация от м. декември 2019 г., на стойност 

145,64 лв. 
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12.10 Подмяна на СВО  с ПЕВП тръби Ф 25 мм по ул. „Генерал Гурко” № 

17, гр. Две могили, община Две могили, в експлоатация от м. декември 

2019 г., на стойност 149,51 лв. 

12.11 Подмяна на СВО  с ПЕВП тръби Ф 25 мм по ул. „Шумен” № 1, гр. 

Две могили, община Две могили, в експлоатация от м. декември 2019 г., 

на стойност 143,13 лв. 

12.12 Подвързване на СВО  към водопровод Ф110/10 мм на ул. „Шумен”, 

гр. Две могили, община Две могили, в експлоатация от м. декември 2019 

г., на стойност 34,62 лв. 

12.13 Подмяна на СВО  с ПЕВП тръби Ф 25 мм по ул. „Шумен” № 3, гр. 

Две могили, община Две могили, в експлоатация от м. декември 2019 г., 

на стойност 35,59 лв. 

12.14 Подмяна на СВО  с ПЕВП тръби Ф 25 мм по ул. „Шумен” № 7, гр. 

Две могили, община Две могили, в експлоатация от м. декември 2019 г., 

на стойност 141,50 лв. 

13. Подмяна на СК 80 мм на водопровод Ф 80 мм чугун на ул. „Георги 

Димитров”, с. Острица, община Две могили, в експлоатация от м. декември 

2019 г., на стойност 721,71 лв. 

14. Монтаж на GSM управляващи блокове за управление от НР към ПС 

Острица, с. Острица, община Две могили, в експлоатация от м. декември 

2019 г., на стойност 546,93 лв. 

15. Подмяна на СК 80 мм на водопровод Ф 80 мм етернит на ул. „Д-р Петър 

Берон”, гр. Две могили, община Две могили, в експлоатация от м. декември 

2019 г., на стойност 910,64 лв. 

16. Монтаж на нов СК 80 мм на водопровод Ф 80 мм етернит на ул. „Юрий 

Гагарин”, гр. Две могили, община Две могили, в експлоатация от м. 

декември 2019 г., на стойност 771,35 лв. 

17. Реконструкция на водопровод АЦ Ф 60 мм с ПЕВП тръби Ф 25 мм по ул. 

„Еделвайс” с. Батишница, община Две могили в експлоатация от м. 

декември 2019 г., на стойност 891,22 лв. 

18. Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 16 мм по ул. „Еделвайс” № 13, с. 

Батишница, община Две могили, в експлоатация от м. декември 2019 г., на 

стойност 628,38 лв. 

19. Подмяна на СК 100 мм на водопровод Ф 100 мм етернит на ул. „Витоша”, с. 

Батишница, община Две могили, в експлоатация от м. декември 2019 г., на 

стойност 851,70 лв. 
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20. Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 16 мм и Ф 25 мм по ул. „Георги 

Димитров” № 76, с. Острица, община Две могили, в експлоатация от м. 

декември 2019 г., на стойност 343,15 лв. 

21. Подмяна на СК 80 мм на водопровод Ф 100 мм стомана на ул. „Георги 

Димитров”, с. Острица, община Две могили, в експлоатация от м. декември 

2019 г., на стойност 1286,43 лв. 

22. Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 25 мм по ул. „Паисий Хилендарски” № 

20, с. Чилнов, община Две могили, в експлоатация от м. декември 2019 г., 

на стойност 288,77 лв. 

23. Подмяна на ПХ 70/80 мм на водопровод Ф 60 мм етернит по ул. „Баба 

Тонка”, с. Широково, община Две могили, в експлоатация от м. декември 

2019 г., на стойност 1359,01 лв. 

24. Подмяна на ПХ 70/80 мм на водопровод Ф 80 мм етернит по ул. „Девети 

септември”, с. Чилнов, община Две могили, в експлоатация от м. декември 

2019 г., на стойност 1499,87 лв. 

25. Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 16 мм по ул. „Трети март” № 3, с. 

Батишница, община Две могили, в експлоатация от м. декември 2019 г., на 

стойност 385,13 лв. 

26. Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 16 мм по ул. „Здравец” № 1, с. 

Батишница, община Две могили, в експлоатация от м. декември 2019 г., на 

стойност 345,33 лв. 

27. Реконструкция на водопровод АЦ Ф 60 мм с ПЕВП тръби Ф 32 мм по ул. 

„Чайка” с. Широково, община Две могили в експлоатация от м. декември 

2019 г., на стойност 569,89 лв. 

28. Редуциране на водопровод АЦ Ф 80 мм етернит с ПЕВП тръби Ф 25 мм по 

ул. „Стефан Караджа” гр. Две могили, община Две могили в експлоатация 

от м. декември 2019 г., на стойност 839,82 лв. 

29. Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 16 мм по ул. „Кирил и Методий” № 10а, 

с. Бъзовец, община Две могили, в експлоатация от м. декември 2019 г., на 

стойност 275,07 лв. 

30. Подмяна на ПХ 70/80 мм на водопровод РЕ Ф 90 мм на ул. „Баниски лом”, 

с. Баниска, община Две могили, в експлоатация от м. декември 2019 г., на 

стойност 780,88 лв. 

31. Подмяна на СК 80 мм на водопровод Ф 60 мм етернит на ул. „Пирин”, с. 

Могилино, община Две могили, в експлоатация от м. декември 2019 г., на 

стойност 632,33 лв. 
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32. Подмяна на ПХ 70/80 мм на водопровод Ф 80 мм етернит по ул. „Генерал 

Радецки”, гр. Две могили, община Две могили, в експлоатация от м. 

декември 2019 г., на стойност 695,29 лв. 

33. Подмяна на СК 65 мм на водопровод Ф 60 мм етернит по ул. „Найден 

Киров”, с. Пепелина, община Две могили, в експлоатация от м. декември 

2019 г., на стойност 568,87 лв. 

34. Монтаж на ПХ 70/80 мм по ул. „Камбурка”, с. Кацелово, община Две 

могили, в експлоатация от м. декември 2019 г., на стойност 1277,59 лв. 

35. Реконструкция на водопровод Ф 60 мм етернит с ПЕВП  тръби Ф 40 мм по 

ул. „Плиска” с. Острица, община Две могили в експлоатация от м. декември 

2019 г., на стойност 1890,51 лв. 

35.1 Подмяна на СВО  с ПЕВП тръби Ф 25 мм по ул. „Плиска” № 1, с. Острица, 

община Две могили, в експлоатация от м. декември 2019 г., на стойност 

157,17 лв. 

35.2 Подмяна на СВО  с ПЕВП тръби Ф 25 мм по ул. „Плиска” № 3, с. Острица, 

община Две могили, в експлоатация от м. декември 2019 г., на стойност 

173,16 лв. 

35.3 Подмяна на СВО  с ПЕВП тръби Ф 25 мм по ул. „Плиска” № 5, с. Острица, 

община Две могили, в експлоатация от м. декември 2019 г., на стойност 

174,41 лв. 

35.4 Подмяна на СВО  с ПЕВП тръби Ф 25 мм по ул. „Плиска” № 7, с. Острица, 

община Две могили, в експлоатация от м. декември 2019 г., на стойност 

167,10 лв. 

36. Монтаж на GSM система за охрана и управление с SMS на ПС Батишница, 

с. Батишница, община Две могили, в експлоатация от м. декември 2019 г., 

на стойност 1074,04 лв. 

37. Монтаж на нова дозаторна помпа за хлориране в НР Острица, с. Острица, 

община Две могили, в експлоатация от м. декември 2019 г., на стойност 

752,50 лв. 

38. Подмяна на СК 65 мм на въздушник в НР Могилино, с. Могилино, община 

Две могили, в експлоатация от м. декември 2019 г., на стойност 349,15 лв. 

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

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

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

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

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 353/18.11.2020 г., относно: 

Отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост. 

По нея докладва:  

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

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

Община Две могили е собственик на сграда, която се намира в гр. Две могили, бул. 

„България” № 92. Става въпрос за Земеделския център. Имота е частна общинска 

собственост.Помещения на втория етаж са отдадени под наем на СНЦ „Развитие на 

социалния капитал”.Срокът на договора изтича на 31.12.2020 г. Постъпило е искане от 

Управителя за наемане на същите помещения, а именно два броя стаи. Имотът не е 

включен в Раздел IV на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска 

собственост на Община Две могили за 2020 г. Предложено ни е решение: Да дадем 

съгласие да бъде включен в раздел IV от Годишната програма за управление и 

разпореждане с имоти общинска собственост на Община Две могили за 2020 г. Да бъде 

отдадена под наем част от недвижим имот със срок до 31.12.2021 г. Определя месечна 

наемна цена за отдаване под наем съгласно Наредба № 7  48,00 лв. без ДДС и 57,60 лв.  с 

ДДС. 

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 десета точка нямаше. 

 

Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

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

353/18.11.2020 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 27.11.2020 година  

 

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

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

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ” 

1. Ахмед Недрет Ахмед +   



 44

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 1 0 

 

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

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

местната администрация 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. 14, ал. 6 от Закона за 

общинската собственост, чл. 23, ал. 1, чл. 26, ал. 2 от Наредба № 7 за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в 

Община Две могили и т. 7 от Приложение № 1 „Тарифа за определяне на минимални 

месечни цени на квадратен метър за отдаване под наем на общински нежилищни 

имоти” от същата наредба и Докладна записка с вх. № 353 от 18.11.2020 г. след 

проведено поименно гласуване с 12 (дванадесет) гласа „За”, 1 (един) глас „Против” и 

0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 262 

 

1. Дава съгласие да бъде включен в раздел IV от Годишната програма за 

управление и разпореждане с имоти общинска собственост на Община Две могили за 2020 

г. следният недвижим имот: два броя стаи с обща площ от 32,00 кв. м., находящи се на 

втория етаж на сграда с идентификатор 20184.1.1060.1 по КККР на гр. Две могили, с обща 

застроена площ от 126 кв. м, с административен адрес: гр. Две могили, бул. „България” № 

92, /Земеделски център/, попадаща в дворно място с площ 264 кв. м., съставляващо ПИ с 
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идентификатор 20184.1.1060 по КККР на гр. Две могили с Акт за частна общинска 

собственост № 3780 от 21.12.2016 г. 

 2. Дава съгласие да бъде отдадена под наем част от недвижим ПИ с идентификатор 

20184.1.1060 по КККР на гр. Две могили представляваща: два броя стаи с обща площ от 

32,00 кв. м., находящи се на втория етаж на сграда с идентификатор 20184.1.1060.1 по 

КККР на гр. Две могили, с обща застроена площ от 126 кв. м, с административен адрес: гр. 

Две могили, бул. „България” № 92, /Земеделски център/, попадаща в дворно място с площ 

264 кв. м., съставляващо ПИ с идентификатор 20184.1.1060 по КККР на гр. Две могили с 

Акт за частна общинска собственост № 3780 от 21.12.2016 г. на Сдружение с нестопанска 

цел „Развитие на социалния капитал”, с ЕИК 177003362, със седалище и адрес на 

управление: гр. Две могили, община Две могили, област Русе, бул. „България” № 80, със 

срок до 31.12.2021 г. 

3. Определя месечна наемна цена за отдаване под наем на помещенията по т. 2 от 

настоящото решение, определена съгласно т. 7 от Приложение № 1 „Тарифа за определяне 

на минимални месечни наемни цени на квадратен метър за отдаване под наем на 

общински нежилищни имоти” от Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в Община Две могили, Област Русе 

в размер на 1,50 лв. (един лев и петдесет стотинки) за кв. м. или 48,00 лв. (четиридесет и 

осем лева и нула стотинки) без ДДС и 57,60 лв. (петдесет и седем лева и шестдесет 

стотинки) с ДДС. 

4. Възлага на Кмета на Община Две могили да сключи договор за отдаване под 

наем на частта от недвижимия имот по т. 2 от настоящото решение със СНЦ „Развитие на 

социалния капитал”, със седалище и адрес на управление: гр. Две могили, община Две 

могили, област Русе, бул. „България” № 80. 

5. В тридневен срок от сключването на договора за отдаване под наем, да се 

представи копие от същия в Общински съвет Две могили. 

 

Единадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 354/18.11.2020 г., относно: 

Отдаване под наем на част от имот – частна 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 сграда с идентификатор 20184.1.1060 по 

КККР на гр. Две могили, бул. „България” № 92 /Земеделски център/. Същата е на два 

етажа и избено помещение, със застроена площ от 126 кв. м., с предназначение „жилищна 
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сграда-еднофамилна”, строена през 1928 г. Имота е частна общинска собственост 

съгласно Акт за частна общинска собственост № 3780 от 21.12.2016 г. С договор за 

отдаване под наем № 693 от 14.11.2019 г., част от имота, представляваща избено 

помещение от 36,26 кв. м., състоящо се от две стаи, разположени в североизточния край 

на сграда с идентификатор 20184.1.1060.1 и част от дворно място от 24,00 кв. м., 

находящо се в югозападния край на поземлен имот с идентификатор 20184.1.1060 по 

КККР на гр. Две могили са отдадени под наем на СНЦ „Развитие на социалния капитал”, 

ЕИК 177003362, със седалище и адрес на управление гр. Две могили, бул. „България” № 

80. Срокът на договора изтича на 31.12.2020 г. 

В деловодството на Община Две могили е постъпило Искане с Вх. № 

5716/17.11.2020 г. от г-жа Миглена Ангелова - Председател на Управителния съвет на 

СНЦ „Развитие на социалния капитал” със седалище и адрес на управление: гр. Две 

могили, община Две могили, област Русе, бул. „България” № 80 за наемане на помещения 

и дворно място за нуждите на проект BG05М90Р001-4.003-0001 „Трансфер на иновативни 

социални практики и нови възможности за заетост”, по дейност 3 „Планиране, адаптиране 

и пилотно въвеждане на модела за „Център за устойчиво развитие”, финансиран по ОП 

„Развитие на човешките ресурси 2014-2020” за периода от 01.01.2021 г. до 31.03.2021 г. В 

съответствие с изискванията на чл. 26, ал. 1 от Наредба № 7 на Община Две могили, 

искането е разгледано и проучено от длъжностни лица от общинска администрация. 

Видно от направена на 18.01.2020 г. справка в Търговския регистър и регистъра на 

юридическите лица с нестопанска цел (приложена към настоящата докладна записка), 

СНЦ „Развитие на социалния капитал” с ЕИК 177003362 е регистрирано като организация 

с нестопанска цел, извършваща дейности в обществена полза. Съгласно разпоредбата на 

чл. 14, ал. 6 от Закона за общинската собственост, с решение на общинския съвет, 

свободни нежилищни имоти частна общинска собственост могат да се отдават под наем 

без търг или конкурс за здравни, образователни и социални дейности за задоволяване на 

съответните нужди на населението, както и на юридически лица с нестопанска цел, 

осъществяващи дейности в обществена полза. Становището на длъжностните лица по 

посоченото Искане е да се подготви проект на решение и да се внесе за разглеждане в 

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 предложеният ни проект на решение в нея да бъде приет. 

Разисквания по единадесета точка нямаше. 

 

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

354/18.11.2020 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 27.11.2020 година  

 

Относно: Отдаване под наем на част от имот – частна 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: 12 1 0 

 

По единадесета 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. 14, ал. 6 от Закона за 

общинската собственост, чл. 23, ал. 1, чл. 26, ал. 2 от Наредба № 7 за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в 

Община Две могили и т. 7 от Приложение № 1 „Тарифа за определяне на минимални 

месечни цени на квадратен метър за отдаване под наем на общински нежилищни 

имоти” от същата наредба и Докладна записка с вх. № 354 от 18.11.2020 г. след 
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проведено поименно гласуване с 12 (дванадесет) гласа „За”, 1 (един) глас „Против” и 

0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 263 

 

1. Дава съгласие да бъде включен в раздел IV от Годишната програма за 

управление и разпореждане с имоти общинска собственост на Община Две могили за 2020 

г. следната част от недвижим имот: избено помещение от 36,26 кв. м., състоящо се от две 

стаи, разположени в североизточния край на сграда с идентификатор 20184.1.1060.1 и част 

от дворно място от 24,00 кв. м., находящо се в югозападния край на поземлен имот с 

идентификатор 20184.1.1060 по КККР на гр. Две могили, с административен адрес: гр. 

Две могили, бул. „България” № 92 /Земеделски център/, с Акт за частна общинска 

собственост № 3780 от 21.12.2016 г. 

2. Дава съгласие да бъде отдаден под наем част от недвижим ПИ с идентификатор 

20184.1.1060 по КККР на гр. Две могили представляваща: избено помещение от 36,26 кв. 

м., състоящо се от две стаи, разположени в североизточния край на сграда с 

идентификатор 20184.1.1060.1 и част от дворно място от 24,00 кв. м., находящо се в 

югозападния край на поземлен имот с идентификатор 20184.1.1060 по КККР на гр. Две 

могили, с административен адрес: гр. Две могили, бул. „България” № 92 /Земеделски 

център/, с Акт за частна общинска собственост № 3780 от 21.12.2016 г. на СНЦ „Развитие 

на социалния капитал”, със седалище и адрес на управление: гр. Две могили, община Две 

могили, област Русе, бул. „България” № 80, със срок до 31.03.2021 г. 

3. Определя месечна наемна цена за отдаване под наем на частта от недвижимия 

имот по т. 2 от настоящото решение, съгласно т. 7 от Приложение № 1 „Тарифа за 

определяне на минимални месечни наемни цени на квадратен метър за отдаване под наем 

на общински нежилищни имоти” от Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в Община Две могили, Област Русе 

в размер на 1,50 лв. (един лев и петдесет стотинки) за кв. м. или 90,39 лв. (деветдесет лева 

и тридесет и девет стотинки) без ДДС и 108,46 лв. (сто и осем лева и четиридесет и шест 

стотинки) с ДДС. 

4. Възлага на Кмета на Община Две могили да сключи договор за отдаване под 

наем на частта от недвижимия имот по т. 2 от настоящото решение, със СНЦ „Развитие на 

социалния капитал”, със седалище и адрес на управление: гр. Две могили, община Две 

могили, област Русе, бул. „България” № 80. 
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5. В тридневен срок от сключването на договора за отдаване под наем, да се 

представи копие от същия в Общински съвет Две могили. 

 

Дванадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 337/11.11.2020 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Аксел Юсеинова Муртезова за раждане на 

второ дете – Симай Мюрвянова Муртезова. 

По нея докладва:  

1. Юсеин Юсеинов – член на Комисията по „Образование, култура, 

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

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

 Комисията по „Образование, култура, вероизповедания, символика, младежта, 

спорта и туризма, здравеопазване и социална политика” разгледа на свое заседание 

подаденото заявление за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на второ 

дете. Всички необходими документи, съгласно изискванията на наредбата са представени 

в срок и са редовни, поради което стонавището на комисията е заявлението да бъде 

уважено. Комисията по „Бюджет и финанси” също разгледа на свое заседание заявлението 

и излезе със становище да бъде отпусната еднократна финансова помощ за раждане на 

второ дете в размер на 250 лева. 

Разисквания по дванадесета точка нямаше. 

 

 Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

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

337/11.11.2020 г. е явно, моля гласувайте. 

 

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

ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от 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. № 337 от 

11.11.2020 г. след проведено явно гласуване с 13 (тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) 

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

№ 264 

 

1. Отпуска на Аксел Юсеинова Муртезова, живееща в село Помен, ул. 

„Демокрация” № 19 еднократна финансова помощ в размер на 250,00 (двеста и петдесет) 

лева, за раждане на второ дете – Симай Мюрвянова Муртезова, родена на 22.07.2020 г. 

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

Общинския съвет”. 

 

 Тринадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 338/11.11.2020 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Марина Йорданова Калицова за раждане 

на второ дете – Калин Марианов Лазаров. 

 По нея докладва:  

1. Юсеин Юсеинов – член на Комисията по „Образование, култура, 

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

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

Комисията по „Образование, култура, вероизповедания, символика, младежта, 

спорта и туризма, здравеопазване и социална политика” разгледа на свое заседание 

подаденото заявление за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на второ 

дете. Всички необходими документи, съгласно изискванията на наредбата са представени 

в срок и са редовни, поради което стонавището на комисията е заявлението да бъде 

уважено. Комисията по „Бюджет и финанси” също разгледа на свое заседание заявлението 

и излезе със становище да бъде отпусната еднократна финансова помощ за раждане на 

второ дете в размер на 250 лева. 

Разисквания по тринадесета точка нямаше. 

 

 Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

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

338/11.11.2020 г. е явно, моля гласувайте. 

 

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

ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 

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

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
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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. № 338 от 

11.11.2020 г. след проведено явно гласуване с 13 (тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) 

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

 

РЕШЕНИЕ 

№ 265 

 

1. Отпуска на Марина Йорданова Калицова, живееща в гр. Две могили, бул. 

„България” № 93 еднократна финансова помощ в размер на 250,00 (двеста и петдесет) 

лева, за раждане на второ дете – Калин Марианов Лазаров, роден на 13.05.2020 г. 

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

Общинския съвет”. 

 

 Четиринадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 349/17.11.2020 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Мефтуне Ахмедова Сюлейманова за 

раждане на първо дете – Ерай Синан Юсеинов. 

 По нея докладва:  

1. Юсеин Юсеинов – член на Комисията по „Образование, култура, 

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

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

Комисията по „Образование, култура, вероизповедания, символика, младежта, 

спорта и туризма, здравеопазване и социална политика” разгледа на свое заседание 

подаденото заявление за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на първо 

дете. Всички необходими документи, съгласно изискванията на наредбата са представени 

в срок и са редовни, поради което стонавището на комисията е заявлението да бъде 

уважено. Комисията по „Бюджет и финанси” също разгледа на свое заседание заявлението 

и излезе със становище да бъде отпусната еднократна финансова помощ за раждане на 

първо дете в размер на 200 лева. 

Разисквания по четиринадесета точка нямаше. 

 

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

349/17.11.2020 г. е явно, моля гласувайте. 

 

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

21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 

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

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация във връзка с чл. 3, ал. 1 и ал. 2 във връзка с чл. 4, ал. 1, 

чл. 5, т. 1.1, чл. 9, т. 1, чл. 10, т. 1 и 2 от Наредба № 10 за изплащане на еднократна 

помощ при раждане на дете, подпомагане на пострадали при пътно-транспортни 

произшествия, производствени аварии, пожари, природни бедствия и други от 

бюджета на община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 349 от 

17.11.2020 г. след проведено явно гласуване с 13 (тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) 

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

 

РЕШЕНИЕ 

№ 266 

 

1. Отпуска на Мефтуне Ахмедова Сюлейманова, живееща в град  Две могили, ул. 

„Черни връх” № 23, еднократна финансова помощ в размер на 200,00 (двеста) лева, за 

раждане на първо дете – Ерай Синан Юсеинов, роден на 10.10.2020 г. 

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

Общинския съвет”. 

 

 Петнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 355/19.11.2020 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Севджан Исуф Осман от град Две могилли. 

 По нея докладва:  

1. Юсеин Юсеинов – член на Комисията по „Образование, култура, 

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

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

Комисията по „Образование, култура, вероизповедания, символика, младежта, спорта 

и туризма, здравеопазване и социална политика” разгледа на свое заседание подаденото 

заявление за отпускане на еднократна финансова помощ. Помощта се иска поради това, че 

неотдавна по неизяснени причини се подпалва постройка, тип работилница, 

непосредствено в близост до къщата за живеене на заявителя. В постройката са били 
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всички мебели и уреди изнесени от къщата, тъй като са правили частичен ремонт на 

стаите. Всичко е изгоряло в пожара. Комисията по „Бюджет и финанси” също разгледа на 

свое заседание заявлението и излезе със становище да бъде отпусната еднократна 

финансова помощ в размер на 500 лева. 

В разискванията по петнадесета точка участие взеха: 

1. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Съгласен съм с предложението на комисията, нека помощта да бъде в размер на 

500 лева. 

 

 Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

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

355/19.11.2020 г. е явно, моля гласувайте. 

 

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

ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 

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

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация във връзка с чл. 3, ал. 1 и с чл. 5 ал. 3, т. 3.3, чл. 9, т. 1, 

чл. 11, т. 1 и 2 от Наредба № 10 за изплащане на еднократна помощ при раждане на 

дете, подпомагане на пострадали при пътно-транспортни произшествия, 

производствени аварии, пожари, природни бедствия и други от бюджета на община 

Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 355 от 19.11.2020 г. след 

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

(нула) гласа „Въздържал се”, прие 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 267 

 

1. Отпуска на Севджан Исуф Осман, живееща в град Две могили,  ул. „Цариград” 

№ 6 еднократна финансова помощ в размер на 500 (петстотин) лева. 

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

Общинския съвет”. 

 

 Шестнадесета точка от дневния ред: 
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Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 356/19.11.2020 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Искра Венелинова Филипова за раждане на 

второ дете – Виктория Стефанова Иванова. 

По нея докладва:  

1. Юсеин Юсеинов – член на Комисията по „Образование, култура, 

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

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

Комисията по „Образование, култура, вероизповедания, символика, младежта, 

спорта и туризма, здравеопазване и социална политика” разгледа на свое заседание 

подаденото заявление за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на второ 

дете. Всички необходими документи, съгласно изискванията на наредбата са представени 

в срок и са редовни, поради което стонавището на комисията е заявлението да бъде 

уважено. Комисията по „Бюджет и финанси” също разгледа на свое заседание заявлението 

и излезе със становище да бъде отпусната еднократна финансова помощ за раждане на 

второ дете в размер на 250 лева. 

Разисквания по шестнадесета точка нямаше. 

 

 Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

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

356/19.11.2020 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 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. № 356 от 

19.11.2020 г. след проведено явно гласуване с 13 (тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) 

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

 

РЕШЕНИЕ 

№ 268 
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1. Отпуска на Искра Венелинова Филипова, живееща в гр. Две могили, ул. „Васил 

Левски” № 57 еднократна финансова помощ в размер на 250,00 (двеста и петдесет) лева, 

за раждане на второ дете – Виктория Стефанова Иванова, родена на 30.10.2020 г. 

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

Общинския съвет”. 

 

 Седемнадесета точка от дневния ред: 

Изказвания, питания, становища и предложения от граждани. 

1. Румен Марков – Общински съветник: 

Имам въпрос към Кмета на Общината, понеже очаквах на това заседание да 

разглеждаме информация, относно подготовката на Общината за зимния сезон. Разбрах, 

че такава информация е разглеждана на предходното заседание, но тогава все още 

договорите с фирмите не бяха сключени. 

За пясъка и солта знаем, че всичко е доставено и разпределени, но въпросът ми тук 

е сключени ли са вече всички договори с фирмите за снегопочистване, има ли фрапиращи 

разлики в цените на отделните фирми, примерно фирмите, които са със сериозна 

почистваща техника, говорим за големи и тежки машини да почистват на по-ниски цени, 

отколкото джипове със сложени на тях гребла. И това начин за извиване на ръцете на 

Общината ли е от такива по-малки фирми? Ако Кметът не е готов в момента може и на 

следващото заседание на Общинския съвет да отговори.  

2. Драгомир Дамянов – Общински съветник: 

Август месец приехме адна наредба за животновъдите, която имаше шест месеца 

гратисен период всички, които отглеждат животни на територията на Общината да си 

преведат животновъдните обекти, съгласно изискванията на тази наредба. От Общинската 

администрация изпращани ли са писма до тези животновъди, уведомени ли са, защото 

срокът тече и м. феврури – март трябва да предприемат някакви действия. Хубаво е тези 

животновъди да знаят какво предстои и да си преведат животновъдните обекти съгласно 

наредбата.  

3. Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник: 

Аз имам един въпрос към Кмета на Общината, който е продиктуван от докладната 

записка за Красива България – г-н Борисов, ако Общински съвет не приеме решение за 

сформиране на ОП „Чистота“ за какво ще бъде използвана сградата с толкова голяма сума 

инвестирана в нейния ремонт? 

Вторият ми въпрос е свързан с подготовката за зимното почистване – пясъкът и 

солта са раздадени, но осъществява ли се контрол. До преди годони този пясък се 

поставяше отстрани в банкета на камари в участъци където има заледявания. Осъществява 
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ли се контрол от страна на ръководството на Общината дали е извършена тази дейност, 

защото в придвижването ми от Две могили до Помен и Могилино виждам, че на места 

някои кметства са поставили такива камари, но на места – няма?  

4. Бисер Йончев – Общински съветник: 

Аз въпроси няма да задавам, защото е безсмислено, тъй като когато задавам 

въпроси, не ми се отговаря. Само ще се изкажа – става въпрос за уличното осветление. 

Виждаме вече, че се подготвя новогодишната украса, което е много хубаво, но в 

населените места, а и в Две могили има проблеми с уличното осветление. Идва зима и 

обслужването ще става все по-трудно, явно на Общината не е приоритет да осигури 

улично осветление.  

По отношение на работниците по сметосъбирането – говори се, че са на минимални 

заплати, ами да им се увеличат заплатите … От този, от който зависи, той казва, че са им 

ниски заплатите – това е такава безсмислица, че не знам защо се казва. А относно 

условията – наистина пет години са много, та да им създаваме сега условия на работа, 

това трябваше да се случи много отдавна. И това да се направи в края на града, където ще 

стоят и снегоринчетата за тротоарите …, мисля че не е обмислено достатъчно добре. Има 

си много други начини да се направи по-добре това и който го е правил, той знае как 

става, това не се учи, а трябва да си го правил, за да го знаеш. За банкетите – хубаво 

говорим за общинската пътна мрежа, но почистването на тревата не е почистване на 

банкитети по пътя, все още има клони, които стърчат… Да не говорим пък за 

републиканската пътна мрежа, набиха ги тези светлоотразителни колчета в храстите. 

Вярно е, че пътят е техен, но ние го ползваме и Общината трябва да вземе отношение, не 

са почистени храстите и половината от колчетата са в храстите.  

5. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

На въпроса на г-н Марков – на 25.11.2020 година /сряда/ бяха подписани 

договорите с фирмите за снегопочистването. Има още някои с които трябва да подпошем, 

защото по системата за свидетелствата за съдимост беше блокирала, а там има едно 

специфично изискване, че докато не се види свидетелството за съдимост не може да се 

подпише договора. 

По отношение на цените не мога да Ви отговоря, ще кажа само едно – няма толкова 

желаещи за почистване.  

Ако желаете г-н Марков, ще кажа да изготвят подробна писмена информация 

фирма по фирма какво е заплащането.  

На въпроса на г-н Драганов – скоро проведохме среща с д-р Ивайло Пенев и с д-р 

Ненов. Отговорността по привеждането на обектите във вид съгласно изискванията на 
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наредбата остана на БАБХ, която е иституцията, която е отговорна по издаването на 

разрешенията за животновъдни обекти.  

На въпросите на г-жа Нечева – за Красива България – значи аз когато тръгна да 

правя нещо, съм сигурен, че ще стане, но винаги разглеждам и вариянт когато може и да 

не стане. Обикновено когато един човек си построи къща, мисля че периодично извършва 

ремонти в нея. По същия начин и тази сграда е собственост на Общината и аз като Кмет 

съм стопанин на тази сграда и съм длъжен да я поддържам.  

По отношение на зимното почистване – поставянето на камарките пясък по пътя, 

като отговорност е на кметовете по населени места. Сега след сесията съм ги извикал на 

оперативка при мен и ще искам от всеки един да ми докладва какво са свършили и ако не 

са, да ми кажат до кога ще го направят. 

   

Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, поради изчерпване на дневния ред, закривам четиринадесетото заседание 

на VIІI – мия Общински съвет в Община Две могили.  

 

Забележка: Списъците с резултатите от проведеното поименно гласуване по точки 

1; 3; 4; 5; 6; 9; 10 и 11 от дневния ред са неразделна част от настоящия протокол и по 

силата на чл. 81, ал. 1 от Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския 

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация са 

приложени към него. 

 

Протоколът е изготвен на 03.12.2020 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) 


