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О БЩИН А ДВЕ МО ГИ ЛИО БЛАСТ  Р УСЕ 

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

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

Екз. № 1 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 16 
 

Днес, 22 януари 2021 година, в 9.00 часа, в конферентната зала на Община Две 

могили, започна шестнадесетото 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; Росен Стойков – Началник на Районна служба „Пожарна безопастност и защита 

на населението“ град Две могили. 

 

Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет:  

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

предварително. 

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

настоящото заседание в деловодството на Общинския съвет постъпиха четири докладни 

записки, които с оглед характера си предлагам да бъдат включени за разглеждане 

извънредно днес, а именно:  

1. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 25/18.01.2021 г., относно: 

Провеждане на редовно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по 

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

2. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 26/18.01.2021 г., относно: 

Кандидатстване на Община Две могили с проект „Изграждане на комбинирана площадка 



 2

за фитнес и стрийт фитнес на открито в ПИ с идентификатор 20184.1.2537, находяща се на 

бул. „България № 69-А, гр. Две могили, Община Две могили, област Русе“ към 

Министерство на младежта и спорта 

3. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 27/18.01.2021 г., относно: 

Предоставяне безвъзмездно за управление на имот – частна общинска собственост. 

4. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 28/19.01.2021 г., относно: Участие 

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

многопрофилна болница за активно лечение „Канев”АД на 19.02.2021 г. 

 

Докладните записки са разгледани в съответните комисии и по тях ще има 

докладчици. 

Предлагам те да станат т. 19, 20, 21 и 22, а т. 19 да стане съответно т. 23. 

Освен това, тъй като тук сред нас е г-н Росен Стойков – Началник на РСПБЗН, 

предлагам отчет с вх. № 4 от 11.01.2021 г. да бъде разгледан като първа точка от дневния 

ред. 

И още една промяна искам да направя по дневния ред, тъй като е допусната 

техническа грешка, а именно: в т. 18, Докладна записка с вх. № 22/12.01.2021 г. да се чете, 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Бекир Юсменов Салиев от село 

Баниска. 

 

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

Няма. 

 

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

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

Против. 

Въздържали се. 

Няма. 

 

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

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

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
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1. Отчет от Росен Стойков с вх. № 4/11.01.2021 г., относно: Дейността на 

Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ град Две могили през 

2020 година. 

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”. 

2. Докладна записка от Юлиана Тодорова с вх. № 3/08.01.2021 г., относно: 

Приемане на Отчет за изпълнението на бюджета на Общинския съвет в Община Две 

могили за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. включително. 

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

3. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 6/11.01.2021 г., относно: 

Информация за резултатите от участието на Община Две могили през 2020 г. в проекти по 

различните оперативни програми и изпълнени със средства от Републикански бюджет.  

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

4. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 7/11.01.2021 г., относно: 

Приемане на Информация за сключени договори за извършване на услуга с личен труд в 

Община Две могили, основания и постигнати резултати за периода от месец Януари 2020 

г. – до месец Декември 2020 г. 

Докладва: Ивайло Димитров – член на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление и 

нормативна уредба”. 

5. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 8/11.01.2021 г., относно: 

Приемане на Информация за работата на общинската администрация по 

административното обслужване на физическите и юридическите лица през 2020 г. 

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

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

6. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 9/11.01.2021 г., относно: 

Приемане на Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет - Две могили от 

общинската администрация за второто шестмесечие на 2020 година. 

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

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

7. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 10/11.01.2021 г., относно: 

Приемане на Правилник № 7 за устройството и дейността на Общинско предприятие 

„Чистота“, действащо на територията на община Две могили, област Русе.  
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Докладва: Мехмед Мехмедов – член на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление и 

нормативна уредба”. 

8. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 11/11.01.2021 г., относно: 

Приемане на Отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществени 

прояви на малолетните и непълнолетните - гр. Две могили за 2020 г. 

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

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

политика”. 

9. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 12/11.01.2021 г., относно: 

Мониторингов доклад на Община Две могили за 2020 година за изпълнението на 

Областната стратегия за интегриране на ромите /2012 – 2020/ на област Русе. 

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

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

социална политика”. 

10. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 13/11.01.2021 г., относно: 

Приемане на Отчет за изпълнение на Общинския план за младежта на Община Две могили 

за 2020 година.  

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

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

социална политика”. 

11. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 14/11.01.2021 г., относно: 

Приемане на информация за дейността на Общинско предприятие „Обществено 

хранене”за периода 01.07.2020 г. – 31.12.2020 г. 

Докладва: Соня Неделчева – Нечева – секретар на Комисията по „Бюджет и 

финанси”. 

12. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 15/11.01.2021 г., относно: 

Определяне на дейността по предоставяне на топъл обяд като местна дейност по смисъла 

на Закона за публичните финанси и даване на съгласие Община Две могили да 

кандидатства с проектно предложение по Оперативна програма за храни и/или основно 

материално подпомагане, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ BG05FМOP001-5.001 „3.1 -Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“. 
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Докладва: Юсеин Юсеинов – член на Комисията по „Образование, култура, 

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

политика”. 

13. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 17/11.01.2021 г., относно: 

Информация за извършените промени по бюджета на Община Две могили по реда на чл. 

125, ал. 1 и чл.112, ал. 5 от Закона за публичните финанси и чл. 40, 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 за четвъртото тримесечие на 2020 година. 

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

финанси”. 

14. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 19/12.01.2021 г., относно: 

Приемане на Общински план за младежта на Община Две могили за 2021 година. 

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

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

социална политика”. 

15. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 21/12.01.2021 г., относно: 

Учредяване право на прокарване на оптичен кабел на „Кабелнет“ ООД през имоти – 

общинска собственост. 

Докладва: Румен Марков – председател на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление и 

нормативна уредба”. 

16. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 23/13.01.2021 г., относно: 

Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост за 2021 година. 

Докладва: Румен Марков – председател на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление и 

нормативна уредба”. 

17. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 20/12.01.2021 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Мария Маринова Петрова за раждане на 

първо дете – Радостин Пламенов Петров. 

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

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

политика”. 

                    Юсеин Юсеинов – член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
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18. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 22/12.01.2021 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Бекир Юсменов Салиев от село Баниска. 

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

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

политика”. 

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

19. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 25/18.01.2021 г., относно: 

Провеждане на редовно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по 

ВиК на обособената територия, обслужвана от «ВиК» ООД – Русе. 

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

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

20. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 26/18.01.2021 г., относно: 

Кандидатстване на Община Две могили с проект „Изграждане на комбинирана площадка 

за фитнес и стрийт фитнес на открито в ПИ с идентификатор 20184.1.2537, находяща се на 

бул. „България № 69-А, гр. Две могили, Община Две могили, област Русе“ към 

Министерство на младежта и спорта. 

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

21. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 27/18.01.2021 г., относно: 

Предоставяне безвъзмездно за управление на имот – частна общинска собственост. 

Докладва: Ахмед Недрет – секретар на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление и 

нормативна уредба”. 

22. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 28/19.01.2021 г., относно: 

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

Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев”АД на 19.02.2021 г. 

Докладва: Мехмед Мехмедов – член на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление и 

нормативна уредба”. 

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

 

Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, преди да преминем към първа точка от дневния ред искам да ви съобщя, че 

в деловодството на Общинския съвет е постъпил отговор на поставен въпрос от общински 

съветник г-н Румен Марков по Протокол № 14/27.11.2020 г. Отговорът е предаден на г-н 

Марков да се запознае с него. 
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Първа точка от дневния ред: 

Отчет от Росен Стойков с вх. № 4/11.01.2021 г., относно: Дейността на Районна 

служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ град Две могили през 2020 

година. 

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”: 

Пожарното дело в Общината ни има своята история и своите постижения. Редица 

пожарникари са дали приноса си за развитието и усъвършенстването на пожарната 

сигурност в Общината като гаранция за ефективната борба с огнената стихия.  

Предоставен ни е отчет за дейността на Районна служба „Пожарна безопасност и 

защита на населението“ град Две могили през 2020 година. Отчетът е доста подробен и 

всеобхватен с деаграми, които дават много по-добра информираност за работата на 

Районната служба през 2020 година. 

Безпокойство буди повишеният брой на регистрираните произшествия през 2020 

година, които за сравнение през последните 12 години назад са с над 50 % повече от 

средно годишното. Неприятно е че част от тези пожари са предизвикани умишлено от 

лица пиромани. 

Искрено се надяваме, че през тази година с помощта и на останалите институции 

ще могат да бъдат установени тези лица, за да може да бъде предотвратена опасността. 

По отношение на материалната база е видно, че служителите под ръководството на 

началника на районната служба са направили доста подобрения, които са в помощ на 

доброто изпълнение на задълженията им. 

Разбира се, че има какво още да се желае и аз съм убедена, че до края на мандата 

ще успеем да помогнем с проекти и средства за подобряването и на сградата и на 

техниката. 

Накрая искам да изкажа благодарността си към професионализма и 

мъжествеността, които полагат нашите пожарникари, за да бъдем спокойни всички 

жители на Община Две могили. 

Вярвам, че и занапред ще продължи доброто взаимодействие между местната власт 

и Районната служба и пожелавам да не се сбъдне очакваното в анализа на г-н Стойков за 

по-висок процент на произшествията през 2021 година, а те да намаляват. 

В разискванията по първа точка участие взеха: 

1. Гл. инсп. Росен Стойков – Началник на Районна служба „Пожарна 

безопасност и защита на населението“ град Две могили: 
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Материалите, които съм ви представил описват не само нашата дейност, но и 

цялата пожарна обстановка в Община Две могили. 

Има няколко неща, с които не можахме да се преборим. На първо място това е 

изключително големият брой пожари предизвикани от неустановен извършител в село 

Бъзовец. Нормално е там да възникнат 3, 4, 5 пожара, а там са 32. При това три пъти 

пожарите бяха от сухата трева влязоха в гориски масиви и на първия пожар имаме 33 дка 

горски масив, на втория 2 дка горски масив, на третия 2 дка горски масив. Такова нещо не 

се е случвало от много години в Община Две могили. 

Направихме каквото можахме, но не можахме да заловим извършителя на място, 

има известни съмнения в кмеството …. 

Искам да изкажа своята благодарност на г-жа Диана Георгиева, която много ни 

помогна в набирането на доброволци, които да ни съдействат при гасенето на пожарите в 

село Бъзовец. 

Надявам се тази година да успеем да се преборим, така както стана в 2019 година в 

Чилнов и в Пепелина и в село Острица – там напълно спрахя умишлените палежи. 

Надявам се и в Бъзовец тази година да успеем да го постигнем – да заловим и да 

санкционираме подпалвача. 

Като завършек искам да кажа, че изпитваме остра необоходимост от доброволци 

пожарникари в Районната служба, която аз представлявам – на дежурство са по двама, по 

трима човека и не знам адли можете да си представите 33 дка гора двама човека как могат 

да я изгасят, ако няма доброволци. От Русе пристигат след около повече от половин час 

подкрепленията и борбата е много трудна. Борбата трябва да се води основно превантивно 

да не допускаме да възникват тези пожари.  

2. Бисер Йончев – Общински съветник: 

Във връзка с това, което каза г-н Стойков, мисля че Общината е тази, която трябва 

да подобри сътрудничеството си с Районната служба и най-вече превенцията. Всички 

знаем, че в началото на годината или малко по-късно се пускаха едни заповеди и писма за 

превантивни действия, за да не се получават тези умишлени палежи. По места във всяко 

населено място се знаят кои са пастирите – главно те са хората, които освобождават 

тревни площи от сухи треви, прави се умишлено, заят се кои са хората и според мен е 

редно лично да им се чете такава заповед, може и без да се подписват, но трябва да им се 

заостри вниманието, че са наблюдавани. Това е ролята на местната власт. Ако трябва с 

помощ от охранителната фирма и мисля, че по този начин превенцията ще бъде много по-

ефективна. Според мен пожарната не е разследващ орган на тези злосторници. 

3. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 
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Каква е ролята на Общинския съвет – естествено ние не сме разследващ орган, но 

ние можем да подпомогнем пожарната дейност в Общината с това, че можем да 

подпомогнем сградата на пожарната служба, която е общинска собственост. Можем да 

заложим ако все още няма проект за ремонт на сградата.  

За техниката няма как да помогнем, тъй като тя си е специализирана. По отношение 

на големия брой пожари в Бъзовец, които през изминалата година са 32, това е прецедент. 

Усилията тук трябва да са общи – Районно управление „Полиция“, Община, Кметство, 

трябва да има взаимодействие от всички институции. Но както виждаме и от самия отчет 

пожарната служба много добре се е справила през изминалия период, нямаме фатални 

последствия, за които всички ставаме свидетели последно време по телевизията. 

Моето лично мнение е, че пожарната добре се справя, взаимодействието с 

Общината е много добро и пожелавам за предстоящата 2021 година да продължим в тази 

насока. 

4. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

От съвместната ни работа с гл. инсп. Стойков, въпреки големия брой на пожарите 

към настоящия момент изказвам своята благодарност за доброто сътрудничество. Отчели 

сме слабостите, както беше подчертано и за сградния фонд, за условията, в които работят 

колегите, което също оказва влияние и върху тяхната работа при възникването на такива 

ситуации. Ще продължаваме и занапред да направим проект на сградата, зада могат и там 

да се подобрят условията. 

По отношение на от, което се казва – да, така е, обмислям варианта да наема 

охранителна фирма и не само за пожарите, а и за хората, които изхвърлят неправомирно 

боклуците си около населените места. В момента съм в преговори и след като една част от 

гражданите на Общината не можаха да разберат, че тези средства, които сега трябва да се 

платят на тази фирма можеха да се използват за подобряване на условията на живот, като 

улично осветление, тротоари, улици и т.н., но явно че моментът на самосъзнание не е 

настъпил още. Затова тази фирма ще следи не само за боклуците, а и за т.нар. подполвачи, 

защото хората изхождайки винаги от собствения си интерес не си дават сметка, че са 

членове на това общество и трябва да се съобразяват с хората, с които живеят. 

Още веднъж благодаря за съвместната ни работа, за учението, което направихме и 

тази година дано да успеем да го направим и на терен, а не само теоретично, за да могат 

тези доброволни отряди да бъдат задействани, защото се оказва, че с двама служителя 

няма как да се справят, затова тези доброволни отряди трябва да подпомагат дейността в 

такива ситуации. 

 

Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 
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Колеги, гласуването по Отчет от Росен Стойков с вх. № 4/11.01.2021 г. е явно, моля 

гласувайте. 

 

След приключване на разискванията по първа точка от дневния ред, 

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

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

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

комисии и взаимодействието му с общинската администрация и Отчет с вх. № 4 от 

11.01.2021 г. с 13 (тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 286 
  

1. Приема Отчет за дейността на Районна служба „Пожарна безопасност и защита 

на населението“ град Две могили през 2020 година. 

Приложение: Отчет за дейността на Районна служба „Пожарна безопасност и 

защита на населението“ град Две могили през 2020 година. 

 

Втора точка от дневния ред: 

Докладна записка от Юлиана Тодорова с вх. № 3/08.01.2021 г., относно: 

Приемане на Отчет за изпълнението на бюджета на Общинския съвет в Община Две 

могили за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. включително. 

По нея докладва:  

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

Комисията по „Бюджет и финанси” разгледа на свое заседание Отчета за 

изпълнението на бюджета на Общинския съвет в Община Две могили за периода от 

01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. включително. 

Ще се спра малко по-подробно предвид изключителния обществен интерес през 

годината към разходите, които прави Общинския съвет и по-конкретно за 

възнагражденията. От планираните 123 000 лева за възнаграждения са отчетени 113 000 

лива или тук имаме 10 000 лева икономии. Преди няколко заседания решихме докато трае 

пандемията да се лишим от услугите на Обществения посредник и както виждате и там 

имаме икономии. Също така тук не е подчертано, но от преките излъчвания на определена 

телевизия имаме достатъчно икономисани средства или около 17 000 лева по-малко сме 

изразходили от планираните за 2020 година средства. 
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Завишени показатели имаме във външните услуги и в материалите, може би там 

грешката е наша, защото сме планирали 1000 лева, а сме изразходили 1 500 лева, но 

всички знаете какъв обем от материали се подготвят в Общинския съвет. 

Завишение също така имаме и за стипендиите – това са даровитите деца, които 

Общината стимулира, завишението е защото вклюбихме едно даровито дете, което бяхме 

пропуснали. 

Становището на първа комисия е отчетът да бъде приет във вида, в който ни се 

предлага. 

В разискванията по втора точка участие взеха: 

1. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Аз искам само да взема думата във връзка с излъчването на заседанията на 

Общинския съвет по телевизия КИС 13 – както знаете имахме договор, но така или иначе 

той изтичаше в предходната година и точно тогава дойде и пандемията и се наложи да 

преминем към други варианти на прозрачност. Имам обаждания от КИС 13 с искане 

отново да се включат и аз съм длъжен да ви уведомя. Към настоящия момент имаме 

договор на стойност 300 лева на месец без ДДС, 360 лева – с ДДС. За тези средства е 

предоставена камера на Общината и служител от Общината заснема всичко това, което се 

прави и се отразява в техните новини. Предлагам ви, казах и на госпожата, че ако 

Общинският съвет преценят този договор може да се премахне и да си остане само 

договора за излъчване на заседанията на Общинския съвет по КИС 13. Тъй като 

средствата са от бюджета на Общинския съвет, предлагам ви когато се обсъжда бюджета 

да помислите и по този въпрос. Така или иначе ние инвестирахме близо 2 000 лева в това, 

което в момента дава възможност да върви през интернет, но не върви по телевизията. 

Ако считате, че е необходимо и това, можете вече при обсъждането на бюджета да си го 

предложите и да си го гласувате.  

 

Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Юлиана Тодорова с вх. № 3/08.01.2021 

г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 22.01.2021 година  

 

Относно: Приемане на Отчет за изпълнението на бюджета на Общинския съвет 

в Община Две могили за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. включително. 
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№ ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ Г Л А С У В А Л 

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ” 

1. Ахмед Недрет Ахмед +   

2. Бисер Йорданов Йончев +   

3. Галя Миткова Додева +   

4. Драгомир Дамянов Драганов +   

5. Ивайло Димитров Иванов +   

6. Ивайло Пенев Иванов  +   

7. Мехмед Руждиев Мехмедов  +   

8. Мехмед Селманов Чолаков +   

9. Румен Манолов Марков +   

10. Соня Петрова Неделчева – Нечева  +   

11. Христина Димитрова Ефтимова +   

12. Юлиана Кънчева Тодорова +   

13. Юсеин Ахмедов Юсеинов +   

 Общо: 13 0 0 

 

След приключване на разискванията по втора точка от дневния ред, 

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 1 от 

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

комисии и взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с 

вх. № 3 от 13.11.2020 г. след проведено поименно гласуване с 13 (тринадесет) гласа 

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

 

РЕШЕНИЕ 

№ 287 

  

1. Приема Отчет за изпълнението на бюджета на Общинския съвет в Община Две 

могили за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. включително. 

Приложение: Отчет за изпълнението на бюджета на Общинския съвет в Община 

Две могили за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. включително. 

 

Трета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 6/11.01.2021 г., относно: 
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Информация за резултатите от участието на Община Две могили през 2020 г. в проекти по 

различните оперативни програми и изпълнени със средства от Републикански бюджет.  

По нея докладва:  

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

Представена ни е Информация за резултатите от участието на Община Две могили 

през 2020 г. в проекти по различните оперативни програми и изпълнени със средства от 

Републикански бюджет. 

Информацията е разделена на четири части – това, което е изпълнено, това което е 

в процес на изпълнение, проекти, чакащи одобрение и готови за кандидатстване нови 

проекти.  

Няма да се впускам в подробности, това което е изпълнено го знаете и го виждате. 

Продължава да тече проекта по интеграцията, който с Допълнително споразумение е 

удължен срока на договора по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси до 

20.11.2021 г. 

 В процес на реализация е и проекта „Подобряване на образователната среда и 

осигуряване на равен достъп до качествено професионално обучение в ПГСС „К. А. 

Тимирязев” – гр. Две могили”. Целта на проекта е подобряване на образователната среда 

за осигуряване на равен достъп до качествено професионално обучение; прилагане на 

мерки за енергийна ефективност в сградата на ПГСС „К. А. Тимирязев” – гр. Две могили 

за постигане на оптимална икономия на енергия; осигуряване на достъпна среда за хора с 

увреждания, както и осигуряване на пълноценна интеграция и социализация на учениците 

от различните малцинствени групи – българи, роми, турци. Стойността на проекта е 1 243 

945,20 лв., финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж”. 

Тече и Проект „Основен ремонт, преустройство и модернизация на блок А и на блок Б в 

ДГ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Две могили“. Основната задача на проекта е да осигури 

нормално, безопасно, удобно и здравословно функциониране на детското заведение. По 

проекта са предвидени ремонт на покрив, подмяна на вътрешни врати и ремонтни 

дейности по помещенията. Стойността му е в размер на 257 030,55 лв от Републиканския 

бюджет. 

 В процес на реализация е и ремонт на детска градина в село Бъзовец, с който е 

предвиден цялостен ремонт на покрива на сградата, подмяна на дограма, ремонтни 

дейности по помещенията. Стойността на проекта е 322 711,00 лв. по постановление на 

министерски съвет. 

Продължава да тече проекта по рекултивация на сметището.  

В процес на изпълнение също така са 9 проекта за ремонт на улици, както в Две 

могили, така и в селата от Общината.  
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Чакащ за одобрение е проекта за Основен ремонт на сграда находяща се в гр. Две 

могили, Община Две могили, област Русе (сградата на бившето БКС). 

Готови за кандидатстване са проекти свързани с ремонт на сгради, улици, 

изграждане на спортни площадки и др. 

Втора комисия разгледа на свое заседание докладната записка и излезе със 

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

В разисквания по трета точка участие взеха: 

1. Румен Марков – Общински съветник: 

Както казах и на заседанията на комисиите, които се състояха миналия петък, 

написана е информация, но за човекът, който я е изготвил не представлява никаква 

трудност да напише накрая на всяка една от тези четири части обща сума от 

Републиканския бюджет – толкова; от ПМС – толкова; Европейски средства – толкова. 

Това е може би още половин час най-много работа на човекът, който изготвя 

информацията. 

2. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Това е една от основните докладни записки, с която се показва по какво се работи в 

Общината, тъй като многократно са правени опити да се каже, че едва ли не Общината 

нищо не работи, аз като ръководител на тази Община, не искам нито да се хваля, нито 

нищо ….  

Искам просто да кажа първо едно огромно „Благодаря!“ на общинска 

администрация от всички дирекции, защото, за да може да се случи това нещо, това е 

благодарение на техния труд, на тяхната съзнателност и на техните знания и умения. 

Второто, което искам да кажа е, че така или иначе имаме вече подкрепата и 

разбирането и на политически сили, за да може вече през различните форми на 

финансиране да се осигуряват средства, за да може да се решават и проблемите на 

Общината. 

На трето място искам да кажа – прави се анализ, г-н Марков е прав в това 

отношение, да се види откъде идват финансите и може би ще видим да го направим за 

следващият път. Въпросът е, че когато се изпълнява инвестиционната програма, всичко 

това, което е залегнато тук е обвързано и с плана за интегрирано развитие на Общината, с 

предстоящия Общ устройствен план, има много неща, които са залегнати в него и 

предстои да бъде приет и част от изпълнението на тези проекти е започнало. 

Ако ви прави впечатление по таблицата, ръководството на Общината гледаме да 

отчитаме не само като бройка някакви сгради, нещо направено, а е разделено по сфери. 

Както виждате първите проекти, които са дадени са свързани с инфраструктурата и с 

подобряване условията на живот на населението – с улици, с тротоари, с улично 



 15

осветление и т.н. От там нататък преминаваме към бизнес структурата, за създаване на 

условия за инвестиции, с изграждането на водопроводите. От там се преминава в сферата 

на здравеопазването и социалните дейности, виждате колко финансови средства се 

отделят за подобряване на здравните участъци и на кметствата по населените места от 

Общината, за да можем да създадем едни по-добри условия, както на гражданите, които 

ползват услугите на Общината, така и от гледна точка на добри условия за достъп до 

здравеопазване и добрите условия за работа на служителите. 

Още веднъж подчертавам, че всичко това е работа на голяма част от общинската 

администрация. Тук няма най-важен, най-маловажен, абсолютно всички дирекции са 

важни, защото една от дирекциите ако не си свърши работата това е един лош механизъм 

и ще започнат доста проблеми. 

Знаете, че ако обществените поръчки не се изпълнят така, както трябва какво 

следва, също така и контролът по самото изпълнение, следват корекции, които доста 

дълго време плащахме предходния мандат. 

Искам да благодаря и на вас като Общински съветници, затова че срещам подкрепа 

във ваше лице, за да може с вашия глас да се планират тези инвестиционни проекти, тези 

идеи, които ние ги имаме непрекъснато и се надявам и за напред да се изпълняват. По този 

повод само искам да ви запозная – от днес ще пуснем и едно мое писмо за един голям 

проблем на двемогилчани с ЖП линията. Използвайки случая, че в момента върви 

проектиране за ремонт на третокласния път от Две могили за Кацелово подаваме искане, 

за да може да се види каква е възможността за премахването на този прелез и да се 

направи надлез или подлез, както преценят специалистите, за да можем да решим не само 

един от проблемите на гражданите, които живеят от другата страна на ЖП линията, но и 

занапред решаването на един голям проблем с изпълнението на проекта за магистрала 

Русе – Велико Търново, тъй като отчитаме, че една голяма част от трафика, който е от 

Общините от Област Търговище най-вероятно ще преминава от тук и се оказва, че град 

Две могили нямаме околовръстен път и това ще означава едни големи предпоставки за 

натоварване на самия град. 

3. Драгомир Дамянов – Общински съветник: 

Нямаше да се изказвам по тази докладна записка, но изказването на г-н Кмета ме 

провокира. 

Ще помоля общинските съветници да влязат в сайта на Министерството на 

финансите, взаимоотношения с общините. Там е дадена цялата информация за всички 

общини на територията на България, вклъчително и за Област Русе по различни 

показатели – численост на персонала спрямо броя на населението, брой инвестиции, 

събираемост на данъците и ако погледнете, окончателните резултати за 2019 година ги 
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има и за третото тримесечие на 2020 година, ние сме на предподледно място за Област 

Русе. 

Обрисувате една такава картина … по-напред от нас са Бяла, Ценово, Борово, 

Иваново, ние сме след тях… Обрисувате една картина, че тук сме все едно „държавата – 

слънце“. Трябва да се сравняваме с другите общини около нас, погледнете сайта на МФ и 

там има съотношение на общините, там е картината, която показва какви инвестиции са 

влезли в тази община, каква е събираемостта на данъците, какви са предпоставките за 

развитието през 2021 година. Искам да бъдем малко по-скромни и да бъдем информирани. 

Нека се запознаем с тези справки и да видим на какво ниво сме в Русенска Област, да не 

говорим за другите общини. Единствения показател, по който сме по-добри от другите 

общини е, че нямаме задължения в сравнение с Бяла, която има дълг в размер на 6 млн. лв. 

Трябва да сме информирани преди да говорим и да не говорим така сама приятни 

приказки, а да видим каква е реалната ситуация. 

4. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 

Във връзка с това, което каза г-н Дамянов – да, скромна община сме г-н Дамянов. 

Единственото ни собствено участие е по Красива България за ремонт на сградата на 

здравния участък в Батишница. Така е, това са нашите възможности, собствените ни 

приходи са толкова. 

5. Драгомир Дамянов – Общински съветник: 

Г-н Чолаков, абсолютно съм съгласен с Вас, но понеже говорим за 

администрацията излиза така, че другите администрации по-добре са работили от нашата, 

защото те имат по-големи инвестиции. Не съм съгласен, че Ценово, Борово, Иваново, 

Сливо поле, имат по-големи възможности от нас. 

Вашето мнение си е Ваше, аз искам да видите какви са фактите и тогава да 

говорим. Пак казвам – в сравнение с другите общини и не е важно какво мислим ние за 

себе си, а какво мислят другите за нас. 

6. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 

Вижте какво г-н Дамянов – през последните три мандата като общински съветник 

аз съм се стремял и съм го казвал, като препоръка, разбира се към управляващите, да 

направим всичко възможно да изчистим общинския дълг. На мен лично това винаги ми е 

представлявало една тежест.Да, скромни са ни инвестициите, но както и Вие казахте – 

нямаме общински дълг. Бяла са с 5 млн. общински дълг и Вие като сте били Кмет знаете 

как се връщат тези дългове, значи 5 млн. ще стигнат да се връщат най-вероятно и за моите 

внучета, които живеят на територията на Община Бяла. Та … моята препоръка винаги е 

била – нека по-скромно да инвестираме, но да нямаме огромни дългове.  

7. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 



 17

Уважаеми г-н Драганов, сайтове аз не гледам, аз гледам на терен и това, което се 

вижда е, че град Две могили е пълен с хора, за разлика от другите Общини, които Вие 

изброихте. Това е предпоставка, че тук има едни добри условия за живот. 

Другото, което казахте и е много важно, но просто така го преминахте, а то е най-

важното е, че в справката, която сте чели пише, че Община Две могили е финансово 

стабилна. 

Учили сте във философията за причинно-следствието – предния мандат вие 

помните много добре какви средства имахме да връщаме, корекции по трансгранични … и 

заради тези корекции бяхме и ограничени да кандидатстваме за разлика от общините, 

които изброихте и в момента по трансгранично изпълняват редица проекти и закупиха 

доста техника. А ние нямахме това право докато не върнем парите от възстановките. Ето 

от тук трябваше да се започне и точно това е и следствието от тези резултати. 

Всичко, това което е изброени като проекти, аз считам че е напълно достатъчно и 

ако искате можем да се качим на автомобила и да обиколим нашите села, да обиколим 

селата и на съседните общини. Тогава ще видим нагледно в коя община има по-добри 

условия и на средства, и на здравни участъци, и на поддръжка на селата. 

Да, имаме слабости, не казвам че всичко е идеално, не казвам че живеем в 

невероятни условия. Проблеми има много, виждате с ВиК, с разкопките, с калните улици, 

непрекъснато …, но как да го направим, като в самия проект, който е правен тогава е 

заложено нещо, което не се прави по никакви начини на строителството на пътища, 

защото това е абсолютно забрането, отводняващите шахти да се правят в краищата на 

пътя. Е нормално е между бетон и асфалт да няма добро сцепление и с течение на времето 

улиците непрекъснато се разбиват. 

Но, както каза и г-н Чолаков, с тези стъпки ние си поправяме материалната база и 

създаваме добри условия за хората, които са останали в населените места. Така или иначе 

идва следващият програмен период, улици, общинска пътна мрежа и т.н. и с него ние ще 

приключим цялата си пътна мрежа, ще бъде основно ремонтирана. Улиците, наистина 

трябва да се правят, водопровода и канализацията на града е проект, който едва ли не 

стопира развитието на целия град, защото имаме добрите желания и идеи да правим 

център, да правим алеи, но като няма канализация как да проектирам аз един нов хубав 

център? Следващите ни усилия са насочени точно тук – за този т.нар. воден цикъл, който 

се надявам поне да започне в този мандат, а вече в следващия да приключи и той. Тогава, 

гарантирам ви, че Община Две могили ще изпревари доста общини. Защото и физико-

географските характеристики и близостта ни до областен център са даденост, от която ние 

трябва да се възползваме, за да се развие този град. 
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Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 6/11.01.2021 

г. е явно, моля гласувайте. 

 

След приключване на разискванията по трета точка от дневния ред, 

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

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

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

комисии и взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с 

вх. № 6 от 11.01.2021 г. след проведено явно гласуване с 12 (дванадесет) гласа „За”, 0 

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

 

РЕШЕНИЕ 

№ 288 

 

1. Приема Информация за резултатите от участието на Община Две могили през 

2020 г. в проекти по различните оперативни програми и изпълнени със средства от 

Републикански бюджет.  

Приложение: Информация за резултатите от участието на Община Две могили 

през 2020 г. в проекти по различните оперативни програми и изпълнени със средства от 

Републикански бюджет.  

 

Четвърта точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 7/11.01.2021 г., относно: 

Приемане на Информация за сключени договори за извършване на услуга с личен труд в 

Община Две могили, основания и постигнати резултати за периода от месец Януари 2020 

г. – до месец Декември 2020 г. 

По нея докладва:  

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

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

Основанията за сключване на договори за извършване на услуги с личен труд са от 

различно естество. Община Две могили сключва договори при необходимост, когато 

работата не може да бъде изпълнена от служители и специалисти на Общинска 

администрация в Община Две могили. Всички дейности, за които са сключени договори 

за извършване на услуги с личен труд са изпълнени качествено и в срок. Постигнат е 
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очакваният резултат. Докладната записка е представена и в табличен вид – брой лица, с 

които е сключен договор, видовете дейност, брой на договорите и съответното заплащане. 

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 разисквания по четвърта точка участие взеха: 

1. Румен Марков – Общински съветник: 

Запознахме се с докладната записка за сключените граждански договори за 

миналата година. В информацията прави впечатление, че доста хора, с които е сключен 

граждански договор са в пенсионна възраст. Има неща, които са специализирани и е 

нормално такива хора да ги вършат, тъй като няма нормални хора, които са регистрирани 

в ДБТ с такива компетенции. Но прави впечатление, например т. 7 „Поддръжка на 

Общинско имущество сграда Защитено жилище в село Могилино“. Какво точно включва 

поддръжка на сградата на ЗЖ? Като гледам сумата е 250 лева на месец, нали така? Няма 

ли регистрирани хора в трудосподобна възраст, които биха могли да извършват това? 

2. Драгомир Дамянов – Общински съветник: 

Аз имам въпрос във връзка с информационното обслужване на Община Две могили 

– ние разгледахме отчета на бюджета на Общинския съвет и там видяхме, че има 

намаление във връзка с прекратяване на излючванията на заседанията ни с КИС 13. 

Закупили сме си техника, заседанията се излъчват он-лайн, но тук в т. 3 какво ми прави 

впечатление – „За информационно обслужване в Община Две могили е сключен един 

брой договор с лицето Симеон Младенов Трифонов на обща стойност от 3 000,00 лв.“, 

който е ПИАР на ПП ГЕРБ. Аз предлагам да се сключат договори с ПИАР-ите и на ДПС и 

на БСП и когато правим ПИАР на Общината, да го правим от трите политически сили. 

Значи от едно място икономисваме средства, а ги даваме на една ПП. Това е точно и явно, 

от това по-голяма наглост няма… 

На второ място – в т. 14 „За извършване на консултантски услуги и даване на 

напътствия и указания за засаждане, подрязване, копаене и отглеждане на дървета, храсти 

и цветя през цялата година в Община Две могили е сключен един договор с лицето Енчо 

Петров на обща стойност 700,00 лв.“ Сумата е много малка, която се дава на г-н Петров. 

Вие говорихте за проекта на „Христо Ботев“, това е по неговото време с Асен Генов 

направиха тази улица и сега толкова малко средства за поддържане на дървета и храсти … 

увеличете ги тези средства.  

Трето, което искам да кажа – т. 18 „За изготвяне на интегриран план за развитие на 

Община Две могили 2021 г. – 2027 г.  е подписан един брой договор с лицето Мария 

Андреева на обща стойност от 1 500,00 лв.“. Когато разглеждахме този интегриран план за 
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развитие Вие казахте, че е разработен от проф. Андреева. Тогава Ви питахме за сумата, 

която е платила Общината и Вие не ни я казахте, но сега я виждаме. По мое време ние си 

ги правихме сами в общинската администрация плановете за развитие и не сме имали 

такива граждански договори.  

Наме нищо против да се сключват граждански договори, но не и да обслужват 

политически субекти. 

3. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 

Първо искам да кажа, че това е просто информация и с нашето приемане или не 

нищо не се променя. По-скоро бих опонирал на г-н Дамянов – ПИАР на ДПС не видях да 

има в информацията. Ако някой се чувства като такъв, нека да се идентифицира, че да го 

видя и аз. 

4. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

По отношение на въпроса за ЗЖ в Могилино – знаете, че миналата година 

закрихме ЗЖ в село Могилино. Сградата, на ЗЖ е направена когато г-н Драганов е бил 

Кмет. Сградата е в добро състояние, с всички необходими условия, добре поддържана. 

Като собственост на Общината, още през предходния мандат инвестирахме средства в 

нея, за да може сградата да си остане в добро състояние. Така или иначе тази сграда е 

собственост на Общината и като добри стопани ние трябва да полагаме усилия да я 

запазим в състоянието, в което е. Както знаете Кметство Могилино стана Кметско 

наместничество и се наложи с нов кметски наместник, който не е в пенсионна възраст, 

прецених че е необходимо до изграждането на видеонаблюдение към новата и към 

старата сграда на ЗЖ да има човек, който да приеме имуществото в тези две сгради. Оказа 

се, че има един агрегат, който стои повече от 20 години и който се водеше на Общината. 

През тази една година, след като беше прието това имущество, г-на с който имам договор, 

и подпомагаше и кметския наместник, и отговаряше за материалната база, и успяхме да се 

оттървем от доста излишно имущество, което се водеше на Общината. Дали чрез 

връщането към РСПБЗН, дали чрез бракуване, но и там материалните средства са 

занулени и е изградено и видеонаблюдение, чрез което се осъществява и охрана на 

сградата. Това беше причината да сключа този договор и същия господин беше ползван и 

като работник и ако минете по пътя от Баниска за село Могилино ще видите, че доста 

усилия са положени самостоятелно от трима човека и пътят е почистен. Считам, че тези 

средства, които са дадени са в интерес на гражданите, а не в интерес само на едно лице. 

Договорът, който е бил сключен с това лице вече е прекратен в началото на тази година. 

По отношение на въпросите на г-н Драганов – успяхте да ми подобрите 

настроението… Аз не знам лицето, с което съм сключил договор да има договор с 

цитираната от Вас ПП, но Ви гарантирам, че няма такъв договор. Така или иначе 
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непрекъснато и по изборите, когато се явявах беше внушавано, може би и от Вас, като 

мой опонент, че нищо не съм направил в тази Община, че едва ли не само съм стоял и съм 

„тупал топката“ четири години, затова счетох за необходимо, след като „нищо не съм 

правил“ и не популяризирах, не ходих да режа и ленти и т.н., затова счетох, че този 

мандат да сключа договор с такава медия. Идваха доста хора, дори и Ваш познат, с който 

ме запознахте предходния мандат и много други, които явно е традиция с Общините да 

има такива сключени договори. Прецених, че тази година ще сключа такъв договор, за да 

може да вървят по сайтовете нещата, които се правят в Общината да прозрачност и за 

информираност на гражданите. 

По отношение на въпроса за консултантските услуги – считам, че господина 

достатъчно ми помогна, защото не разбирам нито от теменужки, нито от цветя, нито пък 

има специалист в тази община, който да разбира от това за разлика от големите общини, 

които се обслужват от „Парк строй“ и т.н. Считам, че една сума, която е от 700 лева и е 

платена за няколко години, през които ми е оказвана съответната помощ и като 

специалист агроном, и като разбиращ от цветя … това не е сума, която може да повлияе 

на бюджета на Общината. 

По отношение на въпроса за изготвянето на интегрирания план за развитие на 

Община Две могили – наистина много от експертите в общинска администрация, тъй като 

видяхте какъв обем информация съдържаше документа. Тази информация беше събрана 

от специалистите, която беше анализирана и направена от проф. Андреема за скромната 

сума, която е цитирана. Мога да ви уверя, че има доста такива фирми, които имат 

сключени договори с други общини, цените там са няколко пъти по-високи, от това, което 

ние сме платили на проф. Андреева. Така или иначе тя си е специалист в тази област, знае 

какво точно да напише, знае как се правят тези анализи, къде са слабите страни, още 

повече че при изготвянето на такива планове и анализи, трябва лицето да бъде външен 

човек, а не вътрешен, защото ако от общината се прави това нещо всичко ще е едва ли не 

„отличен“, докато външният човек гледа вече с други очи, вижда слабостите и казва къде 

да се наблегне, къде сме допуснали грешка и къде добре е направено. Това е причината да 

имаме такъв договор за изготвянето на този план за интегрирано развитие на Общината.  

5. Драгомир Дамянов – Общински съветник: 

Сигурно не съм се изразил правилно – аз казах, че сумите са малки, не че не са 

заслужени, дори трябва да бъдат увеличени. 

6. Бисер Йончев – Общински съветник: 

На заседание на комисията бях задал въпроса за Могилино – какво точно се 

изпълнява. Сега разбрах, че отговорността на този господин е била Общината да се 



 22

освободи от това имущество и охрана. Камерите са поставени вече, кое наложи камерите 

да бъдат поставяни в продължение на една година, едно поставяне става за един ден. 

За информационното обслужване – наистина, може би има нужда общината. Пак 

идват избори – тази година ще има ли пак информационно обслужване? Ще има ли 

сключен граждански договор с лицето Симеон Трифонов и тази година? 

7. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Не става въпрос само за поставянето на камерите, до скоро нямаше интернет, 

нямаше други неща … 

За информационното обслужване – да, и тази година ще бъде сключен договор с 

лицето. 

8. Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник: 

Това е една информация и аз имам едно предложеие към Кмета на Общината – ще 

започна пак с Могилино и г-н Марков правилно зададе въпроса за регистрирани 

безработни хора в ДБТ, които е можело също да свършат тази работа. Ние сме малка 

община и всички се познаваме, пред нас се поставят проблемите за хора, които получават 

пенсия и в същото време се назначават на работа в Общината. 

 

Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 7/11.01.2021 

г. е явно, моля гласувайте. 

 

След приключване на разискванията по четвърта точка от дневния ред, 

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

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

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

комисии и взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с 

вх. № 7 от 11.01.2021 г. след проведено явно гласуване с 12 (дванадесет) гласа „За”, 0 

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

 

РЕШЕНИЕ 

№ 289 

1. Приема за сведение Информация за сключените договори за извършване на 

услуги с личен труд в Община Две могили, основания и постигнати резултати за периода 

от месец Януари 2020 г. – до месец Декември 2020 г. включително. 

 

Пета точка от дневния ред: 
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Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 8/11.01.2021 г., относно: 

Приемане на Информация за работата на общинската администрация по 

административното обслужване на физическите и юридическите лица през 2020 г. 

По нея докладва:  

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

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

 Разисквания по пета точка нямаше. 

Комисията по „Териториално устройство и строителство, общинска собственост, 

местно самоуправление и нормативна уредба” разгледа на свое заседание Информацията 

за работата на общинската администрация по административното обслужване на 

физическите и юридическите лица през 2020 г. 

Към 31.12.2020 г. за 152 административни услуги със статут «Активна» 

информацията е публична в Административния регистър и се приема, че се 

предоставят от общинската администрация.  

Обобщените в края на 2020 година от 3-те дирекции в община Две могили и 

кметствата предоставени 7 264 административни услуги. Няма сигнали и оплаквания от 

административното обслужване в общината и кметствата. Няма отчетен отказ от 

предоставянето на услуга и достъп до публична информация, както и постъпила жалба за 

лошо администриране. Гражданите и бизнесът считат, че администрацията се старае да 

бъде компетентна и внимателна при обслужването, не отказва съдействие при попълване 

на видовете образци.  

Към 31 декември 2020 г. Дирекция „Финанси, местни данъци и такси” към Община 

Две могили отчита постъплеления от администриране на административни такси и цени в 

размер на 35 074.30 лв., административно технически услуги – 24 327.70 лв. В рамките на 

отчетния период приходите от продажба на туристически услуги са както следва: вход 

пещера Орлова чука – 51 708.00 лв.; барче пещера – 7 904.460 лв., рекламни материали – 1 

446.00 лв. и нощувки хижа Орлова чука – 1 899.00 лв. 

Служителите на общинска администрация Две могили имат утвърдени длъжностни 

характеристики, в които са включени необходимите компетенции за работа с 

потребителите на услуги, предоставяни на гражданите и бизнеса. 

Дирекциите и отделите в общината, извършващи административно обслужване са 

оборудвани с необходимите технически средства за ефективно обслужване на 

потребителите, като през 2020 г. са закупени 2 нови сървъра и копирна техника.   

Регистрираните в системата за документооборот, секция „Входяща преписка“, са 

общо 5633 броя писмени отговора по искания, жалби и писма от граждани, включително и 

кореспонденцията, водена с други общини и институции. Към момента няма просрочени 
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отговори на заведени преписки. Утвърдени са правила за работа в система за електронен 

обмен на съобщенията в община Две могили. Длъжностните лица, пряко ангажирани с 

деловодната дейност и документооборота, са отговорни за спазването на правилата.  

През 2020 г. са разгледани 37 преписки, касаещи измерване, кубиране и маркиране 

на дървесина, добита извън горския фонд с общинска марка. Издадени са 37 разрешения 

за транспортиране на добита дървесина извън горските територии и 40 бр. карти за 

паркиране на хора с увреждания.  

През отчетния период за принудително събиране от частен съдебен изпълнител са 

изпратени 40 преписки на обща стойност 34 441.00 лв., от които 23 преписки са 

приключени и са събрани 22 469.60 лв. за стари задължения.  

Пожелаваме и занапред Общинска администрация Две могили да е отворена за 

добри идеи, за полезни практики, за оригинални предложения и проекти, свързани с 

реализацията на стратегическите цели на институцията във връзка с подобряване 

административното обслужване на гражданите и бизнеса. 

Становището на втора комисия е информацията да бъде приета във вида, в който 

ни е предоставена. 

В разискванията по пета точка участие взеха: 

1. Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

Аз искам само да отбележа, тъй като не е записано в информацията, че в книгата на 

сигнали са отразени две похвали. Това говори много добре за работата на общинската 

администрация. 

2. Румен Марков – Общински съветник: 

Аз имам един въпрос, тъй като в две от докладните записки се говори за пещера 

„Орлова чука“. Тъй като миналата година взехме решение да се отдаде под наем на търг – 

има ли някакво движение по този въпрос, има ли кандидат , който да се е явил на търга? 

3. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Към настоящия момент няма явили се кандидати, така че продължаваме по същия 

начин, Общината си я стопанисваме и, който има желание я отдаваме. 

 

Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 8/11.01.2021 

г. е явно, моля гласувайте. 

 

След приключване на разискванията по пета точка от дневния ред, 

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

за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от 
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Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация след проведено явно 

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

„Въздържал се”, прие 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 290 

 

1. Приема предоставената Информация за работата на общинската администрация 

по административното обслужване на физическите и юридическите лица през 2020 г., 

като дава положителна оценка на работата на общинската администрация по 

административното обслужване на физически и юридически лица за 2020 год. 

Приложение: Информация за работата на общинската администрация по 

административното обслужване на физическите и юридическите лица през 2020 г. 

 

Шеста точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 9/11.01.2021 г., относно: 

Приемане на Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет - Две могили от 

общинската администрация за второто шестмесечие на 2020 година. 

По нея докладва:  

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

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

Кметът на общината организира изпълнението на актовете на общинския съвет и 

внася отчет за изпълнението им два пъти годишно на основание чл. 44, ал. 1, т. 7 от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация. В изпълнение на законовото 

задължение, представям на Вашето внимание отчет за изпълнение на решенията на 

Общински съвет за периода от 01.07.2020 г. до 31.12.2020 г. През отчетния период 

Общински съвет Две могили е провел шест заседания и е приел 125 решения, от които 77 

изпълнени, а останалите – в процес на изпълнение или подлежащи на периодично 

изпълнение. Решенията могат да бъдат групирани, в съответствие с правомощията на 

органа на местното самоуправление, уредени в чл. 21 от ЗМСМА, по следния начин: 

създава постоянни и временни комисии и избира техните членове – 1 решение; приема и 

изменя годишния бюджет на общината, осъществяване на контрол и приемане отчета за 

изпълнението му – 19 решения; определя размера на местните такси – 1 решение; приема 

решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и 

определяне на конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на кметства - 
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30 решения; приема решения за ползване на банкови кредити, за предоставяне на 

безлихвени заеми, както и решения за поемане на общински дълг чрез сключване на 

договори за заем или емитиране на общински ценни книжа и за издаване на общински 

гаранции при условия и по ред, определени със закон – 1 решение; приема решения за 

създаване и одобряване на устройствени планове и техни изменения за територията на 

общината или за части от нея при условията и по реда на ЗУТ – 1 решение; приема 

стратегии, прогнози, програми и планове за развитие на общината, които отразяват и 

европейските политики за развитие на местните общности – 3 решения; приема решения 

за именуване и преименуване на улици, площади, паркове, инженерни съоръжения, вилни 

зони, курорти и курортни местности и други обекти с общинско значение – 1 решение; 

удостоява с почетно гражданство български и чуждестранни граждани – 1 решение; 

решава и други въпроси от местно значение, които не са от изключителната 

компетентност на други органи – 57 решения; упражнява текущ и последващ контрол 

върху изпълнението на приетите от него актове – 1 решение; приема правилници и 

наредби, включително за изменение и допълнение – 9 решения. Отчетът ни е представен и 

в табличен вид, поради което становището на комисията е той да бъде приет. 

Разисквания по шеста точка нямаше. 

 

Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 9/11.01.2021 

г. е явно, моля гласувайте. 

 

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

т. 24 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 3, ал. 2, т. 25 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация във връзка с Решение № 273 по Протокол № 15 от 29.12.2020 г. и 

Докладна записка с вх. № 9 от 11.01.2021 г. след проведено явно гласуване с 13 

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

прие 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 291 

 

1. Приема за сведение Отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет от 

общинска администрация Две могили за второто шестмесечие на 2020 година. 
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Приложение: Отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет от 

общинската администрация за второто шестмесечие на 2020 година. 

 

Седма точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 10/11.01.2021 г., относно: 

Приемане на Правилник № 7 за устройството и дейността на Общинско предприятие 

„Чистота“, действащо на територията на община Две могили, област Русе.  

По нея докладва:  

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

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

Съгласно разпоредбата на чл. 51, ал. 2, изр. 2 от Закона за общинската собственост 

(ЗОС), Общината може да осъществява самостоятелно стопанска дейност чрез общински 

предприятия, създадени по реда на ЗОС. Общинското предприятие е специализирано 

звено на общината за изпълнение на местни дейности и услуги, финансирани от 

общинския бюджет. То обаче няма отделна правосубектност, а е специализирано звено на 

Общината за изпълнение на местни дейности и услуги, финансирани от общинския 

бюджет.  

Чрез създаването на общинско предприятие възможностите за осъществяване на 

определени дейности от Общината се разширяват още повече в сравнение с това, което е 

предоставено като правомощия за образуване на еднолични общински дружества, 

съвместни дружества с общинско участие, граждански дружества по Закона за 

задълженията и договорите, договори за съвместна дейност и възлагане чрез обществени 

поръчки и концесии.  

Кръгът от дейности и услуги, които могат да се осъществяват от общински 

предприятия е посочен в чл. 53 от ЗОС. Общинското предприятие може да осъществява 

дейност по: 

1. управление, изграждане, поддържане, ремонт и реконструкция на обекти, мрежи 

и съоръжения на техническата инфраструктура и други имоти – общинска собственост, 

както и предоставяне на свързаните с тях услуги за населението; 

2. предоставяне на други услуги или осъществяване на други местни дейности, 

необходими за задоволяване на потребностите на общината или на нейното население, 

които се финансират от бюджета на общината, определени от общинския съвет. 

Причини, налагащи приемането на Проект на Правилник № 7 за устройството и 

дейността на Общинско предприятие „Чистота“, действащо на територията на община Две 

могили, област Русе – Организацията и дейността на Общинско предприятие „Чистота“ 
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към Община Две могили съгласно чл. 52, ал. 3 от Закона за общинската собственост е 

необходимо да бъдат уредени в Правилник. 

Цели, които се поставят: Със създаването на Общинско предприятие „Чистота“ към 

Община Две могили се цели постигане на по-добра оперативност, ефективност и 

икономичност на извършваните дейности. 

Приемането на Правилник № 7 за устройството и дейността на Общинско 

предприятие „Чистота“, действащо на територията на община Две могили, област Русе се 

налага с цел регламентиране на общите положения, предмета на дейност, наименованието 

и седалището, управлението и представителството, структурата на предприятието, както и 

правата и задълженията на неговия директор и организацията на отчетността и контрола 

по отношение на дейността. 

Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата наредба: 

Новосъздаденото Общинско предприятие „Чистота“ ще се финансира със средства от 

бюджета на Община Две могили, както и от собствени приходи и неговият директор ще 

бъде второстепенен разпоредител с бюджетни средства. 

Приемането на Правилника няма да е свързано с изразходване на допълнителни 

финансови средства от бюджета на общината, както и с допълнителни човешки ресурси. 

Очаквани резултати от прилагането, включително финансови: Чрез създаването на 

Общинско предприятие „Чистота“ към Община Две могили ще бъде подсигурено 

изпълнението на широк кръг от дейности по отношение на ремонта и поддръжката на 

общинско имущество, озеленяването и чистотата на територията на общината от 

специализирана структура към Общината и това ще намали необходимостта от външно 

възлагане за извършването им. 

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: Проектът не съдържа 

разпоредби, транспониращи актове на Европейския съюз, ето защо не се налага анализ за 

съответствие с правото на Европейския съюз. Предлаганият Проект на Правилник № 7 за 

устройството и дейността на Общинско предприятие „Чистота“, действащо на 

територията на община Две могили, област Русе е подзаконов нормативен акт и е в 

съответствие с разпоредбите и целите на националното и местното законодателство, в 

това число с нормативните актове от по-висока степен. Предлаганият Проект на 

Правилник не противоречи на норми от по-висока йерархия и на европейското 

законодателство.  

Комисията по „Териториално устройство и строителство, общинска собственост, 

местно самоуправление и нормативна уредба” разгледа на свое заседание предложението 

за създаване на Общинско предприятие с наименование „Чистота“ със седалище/адрес на 

управление: гр. Две могили, общ. Две могили, обл. Русе, ул. „Цар Симеон“ № 26. Приема 
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Правилник № 7 за устройството и дейността на Общинско предприятие „Чистота“, 

действащо на територията на община Две могили, област Русе. 

Към докладната записка има три приложения – проект на правилник, мотими за 

приемане на правилник и справка за постъпили предложения от граждани или 

заинтересовани лица към правилника, който е публикуван на сайта на Общината. 

Съвсем накратко ще ви запозная с проекта на правилник, като ще прескоча общите 

положения. Имаме някои предложения за промени в правилника и аз ще ги отбележа. 

Започвам от глава втора – Общинското предприятие осъществява дейността си под 

наименованието „Чистота“ със седалище и адрес на управление: гр. Две могили, общ. Две 

могили, обл. Русе, ул. „Цар Симеон“ № 26. 

Предметът на дейност на Общинско предприятие „Чистота" включва следните 

дейности: 

1. Озеленяване и поддържане на зелени площи, градини, паркове и детски 

площадки; 

2. Осъществяване на сметосъбиране и сметоизвозване на неопасни отпадъци за 

обезвреждане; 

3. Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените 

места от общината; 

4. Превоз на товари и пътници след получаване на необходимите лицензи; 

Тук комисията предлага в т. 4 да отпадне текста „… след получаване на 

необходимите лицензи.“. 

5. Поддържане и осигуряване на уличното осветление на територията на община 

Две могили; 

6. Изграждане, поддържане и ремонт на уличната и на общинската пътна мрежа; 

7. Строително-ремонтни дейности; 

8. Предоставяне на услуги на физически и юридически лица, съобразно наличната 

механизация, по цени, определени в Наредба № 5. 

9. Осъществяване на аварийно-спасителни дейности; 

10. Поддържане в нормално експлоатационно състояние на имуществото, 

предоставено за управление на Община Две могили; 

Следващата глава – Структура и численост на Общинското предприятие в този вид 

също ще има промени. Искам само да зачета структурата да се знае: 

Общинско предприятие „Чистота“ има следната структура: 

1. Директор - 1 бр. 

2. Счетоводител - 1 бр. 

3. Домакин-механик – 1 бр. 
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4. Шофьор - сметосъбираща машина – 3 бр. 

5. Сметосъбирач – 5 бр. 

6. Шофьор - тракторист – 5 бр. 

7. Общ работник – 12 бр.  

Общо: 28 броя. 

Промените, които комисията предлага тук са следните: 

В чл. 5 да се създаде нова ал. 2 със текста: „Промени в числената структура на 

Общинското предприятие се извършват след разглеждане и решение от Общинския 

съвет“. 

Следващата глава е Имущество: 

За осъщестяване на дейността, за която е създадено, на ОП „Чистота“ се 

предоставя за управление общинско имущество, собственост на Община Две могили. 

Предоставеното и придобито в резултат от дейността на предприятието имущество 

е общинска собственост и за него се прилагат Закона за общинската собственост и 

Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – 

общинска собтственост в община Две могили, област Русе. 

Предоставянето на общински имоти за управление на ОП „Чистота“ се извършва с 

решение на Общински съвет – Две могили. 

На ОП „Чистота“ се предоставят за управление недвижимите имоти, посочени в   

Приложение № 1 – Списък на недвижимите имоти, които се предоставят за управление 

на ОП „Чистота“ и моторни превозни средства, съгласно Приложение № 2. Списък на 

автомобилите, които се предоставят за управление на ОП „Чистота“, които са 

неразделна част от настоящия Правилник. 

Със Заповед на Кмета на Община Две могили се предоставят за управление на 

Общинско предприятие „Чистота“ и други движими вещи, необходими за 

осъществяването на дейността му. 

Следващата глава е управление на Общинското предприятие – тук също в чл. 9, 

комисията предлага промяна, а именно: В чл. 9, ал. 1, т. 3 думите “по чл. 2, ал. 1 от 

настоящия правилник“ да се заменят с думите „по чл. 4, ал. 1 от настоящия правилник“.  

Освен това, допусната е техническа грешка в т. 1.3 от Приложение № 1 към 

Правилник № 7 е допусната техническа грешка – площта на сградата вместо 26 кв. м. да се 

чете 36 кв. м. 

Дадени са приложения с имотите и автомобилите, които се предоставят  

Комисията по „Териториално устройство и строителство, общинска собственост, 

местно самоуправление и нормативна уредба” разгледа на свое заседание проекта за 
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правилник и излезе със становище той да бъде приет с направените изменения, които 

казах. 

В разискванията по седма точка участие взеха: 

1. Бисер Йончев – Общински съветник: 

От това, което докладва г-н Мехмедов, явно той е добре запознат, стана ясно, че ще 

има Директор на предприятието, но колко заместници ще има не стана ясно. 

2. Драгомир Дамянов – Общински съветник: 

Основната дейност на това предприятие е делегиране на дейностите, които основно 

са от битов характер и е една от най-основните дейности на територията на общината, а и 

за всяка община, това са комунално – битовите услуги. 

В този правилник, аз и моята група имаме само една забележка – трябва да се каже 

това предприятие ще генерира ли печалба или ще се определя само от разходите. Това 

трябва да бъде записано в самия правилник – дали ще се издържа от възложените 

субсидии и от събраните МДТ или ще генерира и печалба. Това е много важно и е 

пропуснато да се запише в този правилник. 

От приложените справки по време на заседание на комисиите ние поискахме една 

допълнителна справка за изразходените средства в момента, които по една или друга 

причина в момента се извършват от общината. 

Допълнително, което ние възлагаме на това общинско предприятие, ние му даваме 

сграден фонд. Този сграден фонд, нямаме данъчни оценки за него, но сигурно е около 1 

млн. лева, също така му предаваме и техника – МПС, трактори и т.н., там също нямаме 

оценки на каква стойност ги предоставяме тези машини и съоръжения, също и инвентара. 

Значи тук трябва да се направи една цялостна справка, но стойностна, защото и в 

машините и в сградния фонд има амортизации, за да видим след една година или шест 

месеца как е стопанисвано това предприятие. 

В тези справки, които са ни дадени общо за 2020 година имаме 1 593 000 лева 

определени за изразходване на сметосъбиране, сметоизвозване и почестване на битов 

отпадък, като махнем 667 000 лева за програма от ПУДООС за закупуване на машини, 

контейнери и кофи, остават 920 000 лева, в които това предприятие „Чистота“ ще трябва 

да се побере. Това е един огромен финансов ресурс – 900 000 лева, като от тях имаме 

230 000 лева за заплати и около 35 000 лева за поддръжка на машините или 

приблизително около 300 000 лева на годишен отчет ще бъдат тези разходи на това 

предприятие, имайки предвид, че се увеличава и малко бройката на персонала и стават 28 

човека. Около 300 000 лева ще бъдат само преките разходи за издръжката на тази техника 

и за заплатите на работниците и служителите, които ще бъдат назначени там. 
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След като се направят тези стойностни разчети и се предаде тази техника, ние след 

6 месеца, както е записано, трябва да видим има ли подобрение това предприятие. 

Подобрена ли е предоставяната услуга, гражданите удовлетворени ли са, подобрена ли е 

тази техника, или си остава в същото положение. Затова ви казвам, че е най-важно в този 

правилник да се запише това предприятие ще генерира ли печалба или ще се побира само 

в средствата, които ще бъда гласувани от общинския съвет, защото средствата постоянно 

ще нарастват. Дали населението намалява, разходите за комунално-битовата дейност 

постоянно ще растат. Виждате, че разходите, които в момента ние събираме като 

собствени средства не стигат и допълнително дофинансираме още около 458 000 лева. 

Значи събираме около 411 000 лева и дофинансираме още толкова, дори и малко повече. 

Целта на това предприятие е да оптимизира тези разходи и да бъдат сравними тези 

разходи с другите фирми, които се явяват на конкурс и почистват територията. Вземам за 

пример съседните общини като Борово, Ценово, Иваново – не може нашите разходи за 

сметосъбиране да бъдат по-високи от тези на външните фирми. 

Трабва да се напави един анализ в сравнание с другите общини за тези, които 

обслужват депото в Бяла с такива фирми, които извършват такава дейност, защото ние 

допълнително даваме 2 млн. средства в това предприятие и трябва то добре да ги 

управлява. Затова е важно г-н Кмете това нещо да бъде уточнено – дали това предприятие 

ще генерира печалба или не и какви ще бъдат прогнозните разходи или ще се побира в 

тези разходи, които сме гласували. 

Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

Имате ли конкретно предложение г-н Дамянов? 

3. Драгомир Дамянов – Общински съветник: 

Ние като общински съвет трябва да вземем решение това предприятие ще генерира 

ли печалба или не – това е най-важния въпрос. 

4. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Уважаеми г-н Драганов, в правилника в чл. 4, ал. 1, т. 8 е записано: Предоставяне 

на услуги на физически и юридически лица, съобразно наличната механизация, по цени, 

определени в Наредба № 5. Тук говоря за ямо-почистваща дейност, говоря за шасита, в 

наредба 5 са определени цените и така или иначе тази техника се води към това 

предприятие и ще има постълпения в него. 

По отношение на въпроса за финансовите и материалните постъпления, който ми 

зададохте, но първо ще мина на справката. Значи това, което казахте за сумата от 667 х.лв. 

за засупуване на техника, това е сумата за рекултивация на сметището по ПУДООС. 

Вижте ние сме го записали – 667 хл.лв. ПУДООС, това е сумата с която беше извършена 

рекултивацията. 
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Справката за 2020 година се различава от справката за 2021 година и тук внасям 

разяснения по отношение на числения състав на персонала – от тези 28 човека, които са 

дадени по докладната записка и тук ще отговоря и на въпроса на г-н Йончев, тъй като 

гледахме да не раздуваме щатовете, директорът когато е в отпуск, имат си гл. 

сметоводител, имат и механик – домакин, които могат да го заместват, тъй като ще са в 

час и с план-сметките и със задълженията, затова сметнах за необходимо да не слагаме 

още една длъжност и за заместник. 

По отношение на броя на работниците – виждате от общ работник 12 човека, като 

от тях в момента на щат в общината бяха 4 работника по чистотата, затова ги увеличихме 

с още 4 да станат 8 за Две могили и от 8 до 12, тези 4 човека включват общите работници 

по кметските наместничества – Могилино, Каран Върбовка, Острица и Широково и 

Пепелина. Това са 4 човека, които ще бъдат на щат към предприятието. А в бройката на 

шофьор-трактористите, които са 5 броя – тук двама са за Две могил, а другите три в 

кметските наместничества Могилино, Каран Върбовка и Острица. От тук идва и разликата 

в план-сметката между 2020 и 2021 година – работниците и трактористите, които са в 

шестте кметства са на щат в кметствата и разходите за поддръжка на териториите ще си 

минават през кметствата. А вече за кметските наместничества и за град Две могили цялата 

план-сметка ще си бъде за тези населени места и затова като казваме ТБО за 2021 г. по § 

27-07, 411 000 лева, значи ние предвиждаме с увеличаването на ТБО да събираме 600 000 

лева, като 411 000 лева остават за предприятието, а другите 188 000 лева се насочват към 

кветствата за поддръжка на териториите. Затова няма как да се направи точен разчет дали 

ще бъде по-ефтино или не, но ви гарантирам, че сумите няма да надвишават това, което до 

момента е с изключение на разходите за заплатите. 

Предния път ви казах, казвам го и сега – 5 мовека сметосъбирачи не са на МРЗ, а са 

над минималната, защото оценяваме тежкия труд, който полагат и условията, в които 

работят. Също има разлика в заплатите между общите работници, които са на МРЗ и 

между шофьор-трактористите, на които им е повишена заплатата, същото е и за 

шофьорите на сметосъбиращата техника. И ако ви прави впечатление тук за трите бройки 

– двамата са за двата сметосъбиращи камиона, а третият е за новозакупения мерцедес, с 

който извършваме сметосъбирането на зелената маса, но предвиждаме този шофьор да 

бъде като земестващ на другите двама при едно евентуално тяхно отсъствие. 

Когато сме правили анализите за структурата на това предприятие сме се стремили 

да не раздуваме щата, за да можем да се поберем в големите разходи, които ще има 

наистина това предприятие. 

По отношение на частните фирми – аз ви казах и предния път, имахме такъв 

случай, известно време и ние ползвахме услугите на външна фирма. Значи там разходите 
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освен за горивата, които трябваше да плаща общината, се плащаше и наем на автомобила 

и като се направи една сметка в края на месеца, сумите излизаха много повече, отколкото 

са в момента, така както ги правим с това ОП. Тъй като дали ще е предприятие или 

директно през общината, Вие го казахте – така с предприятието ще се постигне по-добра 

оперативност, ефективност и икономичност на извършваните дейности. Това е основната 

цел – със съсредоточаване на тази техника в едно предприятие, със съсредоточаване на 

управлението в едно лица, а не както е сега – домакина ми отговаря за чистачи, експ. По 

транспорта ми отговаря за косачи, друго лице отговаря за смяна на лампи, докато така 

всичко ще бъде концентрирано на директора и задачите ще се поставят дирукто на него и 

оттам нататък той ще ги разпределя и ще осъществява контрола, а последващият контрол 

ще е от кмета, зам.-кмета и т.н. Така или иначе контрол ще има. 

Това е в общи линии и още веднъж искам да кажа за финансовата рамка, за която 

стана на въпрос на комисиите – просто не и е тук мястото в правилника. Тя ще бъде 

показана когато се приема бюджета и там най-подробно ще бъдат показани разходите по 

трите показателя, които ще бъдат правени. 

5. Драгомир Дамянов – Общински съветник: 

Не ми отговорихте на въпроса – ще генерира ли печалба това предприятие или не? 

Но имам едно предложение във връзка с Поддържане и осигуряване на уличното 

осветление на територията на община Две могили. Тези сигнали, които идват от 

кметствата или от гражданите трябва да бъдат припращани към новото предприятие. 

Трябва да се знае, че тази дейност ще се извършва вече от това общинско предприятие. 

Техниката е при тях и те трябва да извършват тези ремонти, защото това е един от 

големите проблеми на населените места, че късно се отреагира, дали ще има достатъчно 

средства за закупуване на тези улични лампи и смяната им  

6. Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник: 

Аз имам няколко предложения за промяна на правилника, а именно: 

1. В чл. 4, ал. 1, т. 3 „Поддържане на чистотата на териториите за обществено 

ползване в населените места от общината“ да добие вида „Поддържане на чистотата на 

териториите за обществено ползване в град Две могили и кметските наместничества.“. 

Защото, както каза и г-н Борисов, работниците по кметствата си остават към техния 

бюджет и така … 

2. За числения състав на предприятието имам едно предложение, защото първо съм 

против раздуването на щата в общинската администрация, второ – през цялата година г-н 

Борисов говори за това как възнамерява да бъдат увеличени заплатите на работниците, 

които са в чистотата и т.н., но в разговора, който проведохме той спомена, че общите 

работници ще бъдат на МРЗ, шофьорите на камионите ще бъдат на 700 лева, директора на 
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предприятието ще е на 1 200 лева заплата, счетоводителя на 900 лева, домакин 800 лева, 

което годишно прави с осигуровките около 345 000 лева. Тук говорим за приблизителни 

суми, защото знаете, че в зависимост от хората, които бъдат наети има клас прослужено 

време и може цифрата да нарастне.  

Моето предложение е в чл. 5, ал. 1, т. 1 думата „Директор“ да бъде заменена с 

„Управител“. По този начин сумата за заплата на дируктора ще може да намалее, ще могат 

да бъдат вдигнати заплатите на тези, които в действителност са на терен и при условие, че 

имаме отговорник Кмет и Зам.-кмет не мисля, че е необходимо да има и директор. 

В т. 2 „Счетоводител“ да отпадне, тъй като тази дейност ще се извършва основно от 

Общината. 

3. В чл. 9, ал. 1, т. 3 „Възлага чрез граждански договори с трети лица по 

предвидения законов ред извършването на необходими работи и услуги за осъществяване 

функциите по чл. 2, ал. 1 от настоящия правилник, когато сложността и спецификата им 

не позволява да бъдат изпълнение от персонала на предприятието“. При условие, че 

директора на това общинско предприятие в т. 2 „Предлага на Кмета на Общината 

сключването, изменянето и прекратяването на трудовите договори на работещите ……“, 

считам че т. 3 трябва да бъде именена така: „Предлага на Кмета на Общината сключването 

на граждански договори с трети лица по предвидения законов ред извършването на 

необходими работи …“ Считам, че след като няма право да сключва трудови договори с 

трети лица не би трябвало да има правата да сключва граждански договори. 

7. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

С моя заповед мога да разреша персонално на всеки един. Относно структурата, 

така както я приемете, аз нямам право да я увеличавам без решение на Общинския съвет 

така или иначе. 

8. Бисер Йончев – Общински съветник: 

Знаете, че миналата година гласувах против създаването на това предприятие, 

защото според мен не е въпросът как ще се казва и т.н. Тук въпросът е какви ще бъдат 

функциите, а те се знаят и кой ще ръководи това предприятие. Както и Вие казахте в 

момента се управлява от домакин, зам.-кмет, служителя по транспорта и дефакто се 

получава, че работниците заети по чистотата ще бъдат назначени в това предприятие и ще 

се наложи едно назначаване на отделен ръководен кадър и аз не виждам смисъл от това 

нещо. 

 

Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, има ли други желаещи, които искат да вземат отношение? 

Няма. 
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В такъв случай, съгласно нашия Правилник № 1 за дейността на общинския съвет, 

проектът на Правилник : ще бъде гласуван глава по глава. 

 

По първа глава – „Общи положения” – има ли предложения за нейното изменение 

или допълнение?  

Няма. 

Който е съгласен с Глава първа – „Общи положения”, да бъде приета във вида, в 

който ни е предоставена, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 

Въздържали се. 

С 12 (дванадесет) гласа „За”, 1 (един) глас „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се”, предложението се приема. 

 

По втора глава – „Наименование и седалище” – има ли предложения за нейното 

изменение или допълнение?  

Няма. 

Който е съгласен с Глава втора – „Наименование и седалище”, да бъде приета във 

вида, в който ни е предоставена, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 

Въздържали се. 

С 12 (дванадесет) гласа „За”, 1 (един) глас „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се”, предложението се приема. 

 

По трета глава – „Предмет на дейност” – тук бяха направени две предложения, 

а именно: 

1. В чл. 4, ал. 1, т. 3 да добие вида: „Поддържане на чистотата на териториите за 

обществено ползване в град Две могили и кметските наместничества.“ 

2. В чл. 4, ал. 1, т. 4 да добие вида: „Превоз на товари и пътници.“ 

 

Има ли други предложения за изменение тук? – Няма. 

Който е съгласен с Глава трета – „Предмет на дейност”, да бъде приета с 

промените, които зачетох, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 

Въздържали се. 

С 12 (дванадесет) гласа „За”, 1 (един) глас „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се”, предложението се приема. 
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По четвърта глава – „Структура и числен състав на Общинското предприятие” 

– тук бяха направени няколко предложения и ще ги гласуваме поотделно, за да не стане 

грешка. 

1. В чл. 5 да се създаде нова ал. 2 със следния текст: „(2) Промени в числената 

структура на Общинското предприятие се извършват след разглеждане и решение от 

Общинския съвет“. 

Който е съгласен с предложението, което изчетох, моля да гласува с вдигане на 

ръка. 

Против. 

Въздържали се. 

С 11 (единадесет) гласа „За”, 1 (един) глас „Против” и 1 (един) глас „Въздържал 

се”, предложението се приема. 

 

2. В чл. 5, ал. 1, т. 1 думата „Директор“ да се замени с думата „Управител“. 

Който е съгласен с предложението, което изчетох, моля да гласува с вдигане на 

ръка. 

Против. 

Въздържали се. 

С 3 (три) гласа „За”, 8 (осем) гласа „Против” и 2 (два) гласа „Въздържал се”, 

предложението не се приема. 

 

3. В чл. 5, ал. 1, т. 2 „Счетоводител“ да отпадне. 

Който е съгласен с предложението, което изчетох, моля да гласува с вдигане на 

ръка. 

Против. 

Въздържали се. 

С 2 (два) гласа „За”, 8 (осем) гласа „Против” и 3 (три) гласа „Въздържал се”, 

предложението не се приема. 

 

Който е съгласен с Глава четвърта – „Структура и числен състав на Общинското 

предприятие”, да бъде приета с промените, които гласумахме, моля да гласува с вдигане 

на ръка. 

Против. 

Въздържали се. 
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С 9 (девет) гласа „За”, 2 (два) гласа „Против” и 2 (два) гласа „Въздържал се”, 

предложението се приема. 

 

По пета глава – „Имущество” – има ли предложения за нейното изменение или 

допълнение?  

Няма. 

Който е съгласен с Глава пета – „Имущество“, да бъде приета във вида, в който ни 

е предоставена, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 

Въздържали се. 

С 11 (единадесет) гласа „За”, 1 (един) глас „Против” и 1 (един) глас „Въздържал 

се”, предложението се приема. 

 

По шеста глава – „Управление на Общинското предприятие” – тук имаше 

направени две предложения, а именно: 

1. В чл. 9, ал. 1, т. 3 да добие вида: “Предлага на Кмета на Общината Възлага чрез 

граждански договори с трети лица по предвидения законов ред извършването на 

необходими работи и услуги за осъществяване функциите по чл. 4, ал. 1 от настоящия 

правилник, когато сложността и спецификата им не позволява да бъдат изпълнение от 

персонала на предприятието. 

Има ли други предложения тук? – Няма. 

Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Договорите, така или иначе съм ги възложил със заповед и в момента на 

директорите на предприятията, както на ОП „Обществено хранене“, защото в крайна 

сметка те са си директори и разполагат със съответния бюджет и няма как кмета да 

сключва гражданските договори. Например за ремонт на климатиците … 

 

Който е съгласен с Глава шеста – „Управление на Общинското предприятие“, да 

бъде приета с измененията, които зачетох, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 

Въздържали се. 

С 12 (дванадесет) гласа „За”, 1 (един) глас „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се”, предложението се приема. 

 

По седма глава – „Финансиране на предприятието” – има ли предложения за 

нейното изменение или допълнение?  
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Няма. 

Който е съгласен с Глава седма – „Финансиране на предприятието“, да бъде приета 

във вида, в който ни е предоставена, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 

Въздържали се. 

С 9 (девет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 4 (четири) гласа „Въздържал се”, 

предложението се приема. 

 

Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

След като проведохме процедурата, предвидена в чл. 93, ал. 3 от Правилника, следва 

да го гласуваме като цяло.  

 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 10/11.01.2021 

г. е явно, моля гласувайте. 

 

След приключване на разискванията по седма точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 52, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Закона за общинската 

собственост, чл. 21, ал. 1, т. 23, ал. 2 във връзка с чл. 27, ал. 3 във връзка с чл. 17, ал. 

1, т. 1, предложение второ от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 3, ал. 1, т. 1, предложение второ, чл. 3, ал. 2, т. 24, чл. 4, ал. 1 и чл. 

93 от Правилник № 1 за организацията и дейността на общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация, чл. 7, ал. 1, чл. 15, ал. 

1, чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове и при спазване изискванията на 

чл. 75 – чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс и Докладна записка с вх. № 

10 от 11.01.2021 г. след проведено явно гласуване с 8 (осем) гласа „За”, 2 (два) гласа 

„Против” и 3 (три) гласа „Въздържал се”, прие 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 292 

1. Създава Общинско предприятие с наименование „Чистота“ със седалище/адрес 

на управление: гр. Две могили, общ. Две могили, обл. Русе, ул. „Цар Симеон“ № 26. 

2. Приема Правилник № 7 за устройството и дейността на Общинско предприятие 

„Чистота“, действащо на територията на община Две могили, област Русе. 

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

по изпълнение на настоящото решение. 
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Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник: 

С организирането на това предприятие за мен поне става ясно, че се цели 

единствено увеличаване на щата в общинската администрация. Какъв е смисъла от 

директор. В личен разговор Вие, г-н Борисов казахте, че счетоводството на предприятието 

ще се извършва от счетоводството на общината. 

Дано да не съм права, но ми се струва, че няма да постигнем желания ефект със 

създаването на това общинско предприятие по този начин, както е структурирано. 

Бисер Йончев – Общински съветник: 

Може да ви се струва шега, но става въпрос за директор, счетоводите и механик, 

мога да напиша три имена и съм сигурен, че двамата ще ги позная. 

Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Обяснявам за щата и категорично заявявам, че няма да има „раздуване“ на щата в 

общинска администрация. Бройките, които в момента се заемат ще бъдат прехвърлени в 

това общинско предприятие. Така кледващата моя стъпка ще бъде промяна в структурата 

на администрацията, т.е. ще намаля и ще оптимизирам общинска администрация и вие ще 

го видите това като ви го покажа нагледно със схеми и с брой хора. Нямам какво да крия. 

Освен това, по структурата на общинска администрация, преди две години ако не 

се лъжа беше увеличен броя на служителите в отдел „Счетоводство“ от 5 на 6 човека. 

След около два месеца едната длъжност ще бъде овакантена при пенсиониране на 

служителя, който я заема. Тази длъжност ще бъде незаета и счетоводителят, който ще 

изпълнява тази длъжност в общинското предприятие ще бъде за сметка на това. Т.е. аз не 

увеличавам никакви бройки. По отношение на имената на директор, счетоводител и т.н., 

само едно ще Ви кажа г-н Йончев, достатъчно богат опит имам по управление и работа с 

хора и когато дейностите са разхвърляни между много хора се разхвърля и отговорността 

и става пълна безотговорност. В случая всички отговорности се съсредоточават в един 

директор, който си носи пълната отговорност за всичко. Точно това е и целна – постигане 

на оперативност и ефективност. Защото преди време видяхте какво стана с дружеството, 

какво беше състоянието и на техниката и на всичко и ви гарантирам, че със създаването на 

предприятието това няма да бъде допуснато. Контролът няма да бъде от мен като кмет или 

от зам.-кмета, защото нашата работа е да изпълняваме политиките на населението, а не да 

управляваме предприятие и да ходим да осъществяваме контрол. Затова има директори и 

на предприятия и на детски градини и на училища и т.н. и не аз да им сключвам 

договорите, а те затова вземат и по-висока заплата от другите, за да могат да носят и 

съответните отговорности. 

След време при отчета ще видите, че всичко ще е така, както трябва да бъде и целта 

ни не е да търсим само длъжности, както вие едва ли не го казвате, че е за определени 



 41

хора. Вече шеста година съм на тази длъжност и нито съм правил политически 

назначения, нито приятелски, нито роднински и т.н., така че смятам забележката от Ваша 

страна за несериозна. 

Бисер Йончев – Общински съветник: 

Всички знаем, че щатът на общинска администрация е раздут – назначават се хора 

с неподходящите специалности да не говорим за ЦОП, да не говорим в ОП ОХ, а долу в 

ТСУ е …, сега разбирам, че нещата там са още по-лоши, добре че г-н Евгениев идва все 

още на работа. 

 

Осма точка от дневния ред: 

Докладна записка от Красимира Русинова с вх. № 11/11.01.2021 г., относно: 

Приемане на Отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществени 

прояви на малолетните и непълнолетните - гр. Две могили за 2020 г. 

По нея докладва:  

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

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

политика”: 

Комисията по „Образование, култура, вероизповедания, символика, младежта, 

спорта и туризма, здравеопазване и социална политика” разгледа на свое заседание 

представения ни Отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществени 

прояви на малолетните и непълнолетните - гр. Две могили за 2020 г. 

През изминалата година МКБППМН е участвала в 19 мероприятия по превенция на 

противообществените прояви на малолетни и непълнолетни съвместно с Център за 

обществена подкрепа – гр. Две могили. Участието варира между 10 и 20 деца във всяко 

едно направление.  

През отчетния период няма деца с асоциално поведение поставени под 

настойничество/попечителство. 

 През 2020 година са разгледани 7 възпитателни дела, като шест от тях са след 

постъпили Постановления от Районна Прокуратура – Русе, а едно е след насочване от РУ 

на МВР – гр. Две могили.  

Всички дела през отчетния период са приключени. Не са получавани сигнали за 

извършени повторни деяния.  

През 2020 г. към МКБППМН работи един обществен възпитател - педагог.  

 При случаи на деца, нуждаещи се от консултация или помощ, МКБППМН се 

обръща към обществените възпитатели и ЦОП – Две могили, където се оказва нужното 
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съдействие спрямо деца и родители от квалифицирани специалисти – юристи, педагози, 

психолози и др.  

 Във връзка с осъществявания контрол от страна на Районна прокуратура върху 

дейността на МКБППМН по разглеждане на Възпитателни дела, периодично се подава 

информация за наложените възпитателни мерки и се изпращат копия от Решенията на 

тричленните състави. 

 Становището на комисията е представения отчет да бъде приет. 

В разискванията по осма точка участие взеха: 

1. Драгомир Дамянов – Общински съветник: 

Аз имам едно предложение във връзка с осъществяване дейността на тази комисия 

– сградата, която е предоставена на МИГ Лидер, няколко пъти заграждах оградата, но има 

няколко младежи и девойки, които влизат вътре в двора, пушат цигари и употребяват 

упойващи вещества. Особено сега в този период, когато не посещават училище могат да 

запалят и сградата. Нека се вземат мерки от тази комисия, съвместно с РУ „Полиция“ и РС 

ПБЗН в град Две могили, защото децата само там се събират от порядъка на 15-20 деца 

влизат вътре с МПС и стоят много до късно. При възникване на един такъв евентуален 

пожар не знам кой ще носи отговорност. Няма никакъв контрол нито за вечерен час – 

стоят много до късно 24-01 часа, трябва да се вземат мерки да се прекратят тези сбирки. 

Сега пак трябва да заграждаме – заграждаме и се отгражда и ако се запали, това нещо ще 

изгори, вече са счупени и прозорците долу на мазата. Нека се вземат мерки съвместно с 

други служби.  

 

Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Красимира Русинова с вх. № 

11/11.01.2021 г. е явно, моля гласувайте. 

 

След приключване на разискванията по осма точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 21, ал. 2 и чл. 27, ал. 3 от Закон 

за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 7, ал. 2 от 

Закон за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и с чл. 

3, ал. 2, т. 24 от Правилник №1 за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и Докладна 

записка с вх. № 11 от 11.01.2021 г. след проведено явно гласуване с 13 (тринадесет) 

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

 

РЕШЕНИЕ 
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№ 293 

 

1. Приема Отчет на Местната комисия за борба с противообществените прояви на 

малолетни и непълнолетни за 2020 г. 

Приложение: Отчет за дейността на Местната комисия за борба с 

противообществените прояви на малолетни и непълнолетни за 2020 г. 

 

Девета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 12/11.01.2021 г., относно: 

Мониторингов доклад на Община Две могили за 2020 година за изпълнението на 

Областната стратегия за интегриране на ромите /2012 – 2020/ на област Русе. 

По нея докладва:  

1. Мехмед Мехмедов – секретар на Комисията по „Образование, култура, 

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

политика”: 

С Решение № 273, взето на заседание на Общински съвет град Две могили с 

Протокол № 15/29.12.2020 г. е приет график за 2021 г., относно изготвяне и представяне 

на отчетите и информациите, които следва да бъдат представени на редовните заседания 

на Общински съвет град Две могили. Съгласно същия за месец януари 2021 г. е 

предвидено представяне на Мониторингов доклад на Община Две могили за 2020 година 

за изпълнението на Областната стратегия за интегриране на ромите /2012 – 2020/ на 

област Русе. 

Комисията по „Образование, култура, вероизповедания, символика, младежта, 

спорта и туризма, здравеопазване и социална политика” разгледа на свое заседание 

представения доклад, който е изключително подробен, описани са всички приоритети и аз 

няма да се спирам подробно на всеки един от тях. 

Становището на комисията е докладът да бъде приет. 

Разисквания по девета точка нямаше. 

  

Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 12/11.01.2021 

г. е явно, моля гласувайте. 

 

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

т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 
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Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация във връзка с Решение № 273 по Протокол № 15/29.12.2020 г. и 

Докладна записка с вх. № 12 от 11.01.2021 г. след проведено явно гласуване с 13 

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

прие 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 294 

 

1. Приема Мониторингов доклад на Община Две могили за 2020 година за 

изпълнението на Областната стратегия за интегриране на ромите /2012 – 2020/ на област 

Русе. 

Приложение: Мониторингов доклад на Община Две могили за 2020 година за 

изпълнението на Областната стратегия за интегриране на ромите /2012 – 2020/ на област 

Русе. 

 

Десета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 13/11.01.2021 г., относно: 

Приемане на Отчет за изпълнение на Общинския план за младежта на Община Две могили 

за 2020 година.  

По нея докладва:  

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

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

политика”: 

Комисията по „Образование, култура, вероизповедания, символика, младежта, 

спорта и туризма, здравеопазване и социална политика” разгледа на свое заседание 

представения ни Отчет за изпълнение на Общинския план за младежта на Община Две 

могили за 2020 година.  

Общинският план за младежта за предходната 2020 година е приет с Решение № 59 

от 31.01.2020 г., на основание чл. 16, ал. 1 от Закона за младежта и е разработен съгласно 

разпоредбите на Закона за младежта и Националната стратегия за младежта (2012-2020 г.) 

на Република България. Основната му цел е да насърчат пълноценното участие на младите 

хора в социално-икономическия живот на общината, кариерното развитие на младите 

хора, подобряване достъпа до информация и качествени услуги, насърчаване на 

здравословния начин на живот, физическата култура и спорта, превенция на социалното 

изключване на младите хора в неравностойно положение, развитие на младежкото 
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доброволчество, повишаване на гражданската активност, развитие на младите хора в 

неравностойно положение, развитие на младите хора в малките населени места и селските 

райони и повишаване ролята на младите хора в превенцията на престъпността. 

В Общинския план за младежта на Община Две могили за 2020 г. са залегнати 

следните приоритети: Приоритет 1: Насърчаване на икономическа активност и кариерното 

развитие на младите хора; Приоритет 2: Подобряване на достъпа до информация и 

качествени услуги; Приоритет 3: Насърчаване на здравословния начин на живот; 

Приоритет 4: Превенция на социалното изключване на млади хора в неравностойно 

положение; Приоритет 5: Развитие на младежко доброволчество; Приоритет 6: 

Повишаване на гражданска активност на младите хора, подпомагане развитието на 

таланта, творческите умения и културното изразяване на младите хора; Приоритет 7: 

Развитие на младите хора в малките населени места и селските райoни; Приоритет 8: 

Развитие на междукултурния и международния диалог; Приоритет 9: Повишаване на 

ролята на младите хора в превенцията на престъпността. 

Становището на комисията по образование е отчетът да бъде приет във вида, в 

който ни е представен. 

Разисквания по десета точка нямаше. 

 

Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 13/11.01.2021 

г. е явно, моля гласувайте. 

 

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

т. 12 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 

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

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, чл. 15, ал. 4 от Закона за младежта и Докладна записка с вх. № 13 от 

11.01.2021 г. след проведено явно гласуване с 13 (тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) 

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

 

РЕШЕНИЕ 

№ 295 

 

1. Приема Отчет за изпълнение на Общинския план за младежта на Община Две 

могили за 2020 година. 
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Приложение: Отчет за изпълнение на Общинския план за младежта на Община 

Две могили за 2020 година. 

 

Единадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 14/11.01.2021 г., относно: 

Приемане на информация за дейността на Общинско предприятие „Обществено 

хранене”за периода 01.07.2020 г. – 31.12.2020 г. 

По нея докладва:  

1. Соня Неделчева – Нечева – секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”: 

Комисията по „Бюджет и финанси” разгледа на свое заседание представената ни 

информация за дейността на Общинско предприятие „Обществено хранене”за периода 

01.07.2020 г. – 31.12.2020 г. И излезе със становище тя да бъде приета. 

Докладната записка е много добре написана и от финансова гледна точка всичко е 

представено както трябва в табличен вид, така както го искахме ние. 

Ще обърна внимание само, че въпреки пандемията предприятието е генерирало по-

добри приходи свързани с хотелиерски и ресторантьорски услуги. В сравнение със същия 

период на предходната 2019 г. се наблюдава повишаване на приходите във всички 

направления от тази дейност. Повишил се е броят на посетителите в пещера „Орлова 

чука”, което е генерирало повече приходи и са продадени повече рекламни материали в 

сравнение с 2019 г. Въпреки ограниченията, павилион „Бърза закуска“ също бележи 

значителен ръст на приходите от дейността си. Повишаването на посещаемостта на 

стопанисваните обекти, както и отчетените по-големи приходи са индикация, че гостите и 

туристите се чувстват в безопасност, благодарение на стриктното спазване на всички 

противоепидемични мерки от служителите на предприятието.  

Всичко това е похвално за управляващия предприятието. 

В разискванията по единадесета точка участие взеха: 

1. Драгомир Дамянов – Общински съветник: 

Виждаме, че предприятието работи, увеличава приходите и от пещерата, но в 

последната справка е отбелязано, че хранителните продукти са по-малко от фонд работна 

заплата. Това означава, че работата на тези хора не се уплътнява и въпреки, че това е 

социален разход винаги доставката на хранителните продукти трябва да е по-голяма от 

фонд работна заплата и като сложим и разходите за ел. енергия и другите разходи излиза 

така, че ние дофинансираме тази социална услуга. Предвижда ли се в зимните месеци, 

когато учениците са във ваканция, какво правим с песонала? Уплътнява ли се достатъчно 

работата на този персонал, защото този персонал е повече отколкото трябва да бъде. 

Виждаме, че услугата „Топъл обяд“ се предоставя на 170 човека, но е един път седмично. 
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2. Явор Цветанов – Управител на ОП „Обществено хранене“ град Две могили: 

Услугата „Топъл обяд“ не е един път седмично, а всеки божи ден се носи храна от 

общинското предприятие до всяка врата, на всеки потребител. 170 човека – топъл обяд, 

плюс 150 човека, които са на социален патронаж, плюс потребителите на ЦНСТ град Две 

могили, плюс около 60 ученици. Всичко това прави около 400 човека, за които 

служителите на предприятието приготвят храна всеки ден, при капацитет на 

предприятието – 200 човека. Това означава, че вършим четири дейности и натовареността 

е двойно повече отколкото трябва, със същия персонал, с една незаета бройка, която 

тотално сме я премахнали още миналата година, така че персоналът е уплънен на 

максимум и отпуски можем да ги пускаме по малко единствено зимата. Не искам да 

говоря за момента, в който бях останал само с една готвачка, всички останали бяха болни 

и пак не спряхме никоя от услугите повече от месец. Хората са максимално натоварени, 

като в летния период започват да отсъстват повече от четири човека. 

3. Драгомир Дамянов – Общински съветник: 

Хубаво е г-н Цветанов, когато подавате докладните записки към нас, първо да ги 

четете, защото ни вкарвате в заблуждение. Вижте какво пише – „Реализирането на 

дейността по социалната услуга „Топъл обяд” включва предоставянето на храна за обяд – 

супа, основно ястие, хляб и десерт един път седмично на стойност 2,50 лв. за едно лице на 

ден и 0,40 лв. за всички съпътстващи разходи.“. 

4. Явор Цветанов – Управител на ОП „Обществено хранене“ град Две могили: 

Съжалявам, грешката е лично моя – един път седмично, става въпрос за десерта. 

5. Румен Марков – Общински съветник: 

Как върви подготовката за новия туристически сезон на пещера „Орлова чука“, 

който се очаква да бъде открит началото на месец април? Попълнен ли е съставът с 

екскурзоводи за пещерата, тъй като разбрах, че последния малко по-рано си е тръгнал. 

Имаме ли двама налични екскурзоводи? 

6. Явор Цветанов – Управител на ОП „Обществено хранене“ град Две могили: 

В момента имаме един екскурзовод, провел съм разговори с Кмета на Общината, 

засега да задържим само една бройка, за да не се правят допълнителни разходи за още 

един екскурзовод, но в началото на сезона през месец март проблемът ще бъде решен. 

7. Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник: 

Аз искам да изкажа положителното си становище във връзка с добрата работа на 

предприятието. Вижда се, че влагат усилия, за да могат да генерират приходи. 

Единствената ми препоръка към г-н Цветанов е да има малко по-голяма реклама на 

туристическия ни обект, популаризирането на пещерата с туроператорски агенции и т.н., 

нека да има малко по-голяма реклама. 
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Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

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

14/11.01.2021 г. е явно, моля гласувайте. 

 

След приключване на разискванията по единадесета точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 7, ал. 1, т. 4 от Правилник № 6 за устройството и 

дейността на Общинско предприятие „Обществено хранене”, чл. 21, ал. 1, т. 23 във 

връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация и Докладна записка с вх. № 14 от 11.01.2021 г. след проведено явно 

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

„Въздържал се”, прие 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 296 

 

1. Приема информация за дейността на Общинско предприятие „Обществено 

хранене”за периода 01.07.2020 г. – 31.12.2020 г. 

Приложение: Информация за дейността на Общинско предприятие „Обществено 

хранене”за периода 01.07.2020 г. – 31.12.2020 г. 

 

Дванадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 15/11.01.2021 г., относно: 

Определяне на дейността по предоставяне на топъл обяд като местна дейност по смисъла 

на Закона за публичните финанси и даване на съгласие Община Две могили да 

кандидатства с проектно предложение по Оперативна програма за храни и/или основно 

материално подпомагане, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ BG05FМOP001-5.001 „3.1 -Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“. 

По нея докладва:  

1. Юсеин Юсеинов – член на Комисията по „Образование, култура, 

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

политика”: 

Комисията по „Образование, култура, вероизповедания, символика, младежта, 

спорта и туризма, здравеопазване и социална политика” разгледа на свое заседание 
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предложението, което във връзка с възможността Общината да предоставя топъл обяд на 

уязвими граждани, които са затруднени да осигурят сами прехраната си поради бедност и 

продължителна социална изолация в условията на обявената в страната епидемична 

обстановка. Община Две могили е допустим кандидат по обявената процедура за директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FМOP001-5.001 „3.1 -Топъл обяд в 

условията на пандемията от COVID-19“ по Оперативна програма храни и/или основно 

материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за подпомагане на най-нуждаещите се 

лица в България за периода 2014-2020 г. 

В съответствие с основните принципи на Европейския стълб на социалните права, 

операцията е планирана в отговор на пандемията от COVID-19 в страната и осигурява 

подкрепа за задоволяване на базовата нужда от храна на хората, които се нуждаят от 

социална закрила в най-висока степен. Тя следва и прилага принципите и механизмите за 

изпълнение на операциите от тип 3 по Оперативна програма за храни и/или основно 

материално подпомагане, като се фокусира върху лицата, засегнати в най-висока степен от 

последиците от кризата. 

 В съответствие с целите на операция „3.1 -Топъл обяд в условията на пандемията 

от COVID-19“, целевите групи са: 

1. Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора, които са в 

затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради 

възрастта си или наличните си увреждания са в по-висок риск от заразяване и 

неблагоприятно протичане на инфекцията. 

2. Лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на 

бедност и без близки, които да им окажат подкрепа.  

3. Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от 

допълнителна подкрепа и които в условията на извънредна епидемична обстановка, са в 

невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности. 

Община Две могили разполага с материална база, оборудване и транспортни 

средства, отговарящи на изискванията на Закона за храните. Приготвянето на храна по 

проекта ще се осъществява в кухните на Домашния социален патронаж към Общинско 

предприятие „Обществено хранене”. Общинското предприятие разполага с подходящ 

персонал и капацитет за приготвяне и доставяне на храната до домовете на крайните 

потребители, при спазване на всички санитарно-хигиенни изисквания и за оказване на 

допълнителна подкрепа на целевата група. 

Топлият обяд ще се предоставя в работните дни от месеца и ще включва – супа, 

основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт. 
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За целите на реализиране на процедурата се определят следните допустими 

разходи:  

1. Разходи за единица продукт – топъл обяд /разходите са в размер на 2.70 лв. на 

лице на ден с включен ДДС/.  

2. Административни разходи и разходи за транспорт и съхранение на храните, 

определени като единна ставка в размер на 5 на сто от разходите по т.1 

3. Разходи за съпътстващи мерки, предприети и декларирани от партньорските 

организации, които доставят храните на най-нуждаещите се лица, под формата на единна 

ставка в размер на 5 на сто от разходите по т.1. 

От програмата ще се възползват 120 лица, отговарящи на целевите групи. 

Не се изисква съфинансиране от страна на кандидатите, като безвъзмездната 

финансова помощ ще покрие 100% от общо допустимите разходи по заявлението за 

финансиране. На този етап е предвиден финансов ресурс за предоставяне на топъл обяд до 

27.04.2021 г., а след окончателно одобрение на средствата по механизма REACT-EU, 

бюджетът и продължителността на операцията ще бъдат удължени, без да се налага 

общините да кандидатстват отново. 

Становището на трета комисия е предложеният ни проект на решение да бъде 

приет. 

Разисквания по дванадесета точка нямаше. 

 

Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

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

15/11.01.2021 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 22.01.2021 година  

 

Относно: Определяне на дейността по предоставяне на топъл обяд като местна 

дейност по смисъла на Закона за публичните финанси и даване на съгласие Община Две 

могили да кандидатства с проектно предложение по Оперативна програма за храни 

и/или основно материално подпомагане, процедура за директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG05FМOP001-5.001 „3.1 -Топъл обяд в условията на 

пандемията от COVID-19“. 

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

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 
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СЕ” 

1. Ахмед Недрет Ахмед +   

2. Бисер Йорданов Йончев +   

3. Галя Миткова Додева +   

4. Драгомир Дамянов Драганов +   

5. Ивайло Димитров Иванов +   

6. Ивайло Пенев Иванов  +   

7. Мехмед Руждиев Мехмедов  +   

8. Мехмед Селманов Чолаков +   

9. Румен Манолов Марков +   

10. Соня Петрова Неделчева – Нечева  +   

11. Христина Димитрова Ефтимова +   

12. Юлиана Кънчева Тодорова +   

13. Юсеин Ахмедов Юсеинов +   

 Общо: 13   

 

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

ал.1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и 

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация и Докладна записка с вх. № 15 от 11.01.2021 г. след 

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

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

 

РЕШЕНИЕ 

№ 297 

 

1. Дава съгласие за определяне на дейността по предоставяне на топъл обяд като 

местна дейност по смисъла на §1, т. 20 от Допълнителните разпоредби на Закона за 

публичните финанси. 

2. Дава съгласие Община Две могили да кандидатства с проектно предложение по 

Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014 – 2020 г., 

Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FМOP001-

5.001 „3.1 -Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“, в качеството й на 

партньорска организация по процедурата. 
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3. Дава съгласие, до възстановяване на разходите от Управляващия орган на 

Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014 – 2020 г., 

средствата за изпълнение на допустимите по програмата дейности да бъдат поети от 

бюджета на Община Две могили. 

4. Упълномощава Кмета на Община Две могили да предприеме всички необходими 

и действия за изпълнение на настоящото решение.  

 

 Тринадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 17/11.01.2021 г., относно: 

Информация за извършените промени по бюджета на Община Две могили по реда на чл. 

125, ал. 1 и чл. 112, ал. 5 от Закона за публичните финанси и чл. 40, 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 за четвъртото тримесечие на 2020 година. 

По нея докладва:  

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

Информацията ни е предоставена във връзка с чл. 125, ал. 1 и ал. 4 и чл. 112, ал. 5 

от Закона за публичните финанси и чл. 40, ал. 4 от Наредбата № 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 касае извършените промени по бюджета на Община Две могили за четвъртото 

тримесечие на 2020 г. 

Извършените промени по бюджета за четвъртото тримесечие основно са на база на 

искания от второстепенните разпоредители с бюджетни средства и аз няма да се спирам 

подробно на тях. 

Искам само да направя пояснения на промените извършени от първостепенния 

разпоредител и които са с по-високи стойности. 

В дейност „Чистота“ се увеличават § 05-60 със 133 лв., § 05-80 със 106 лв., § 10-20 с 

1832 лв., § 1030 с 6461 лв. и § 10-62 с 676 лв., а се намаляват § 05-51 с 239 лв. и § 10-16 с 

8969 лв.  

В дейност „Общинска администрация“ се увеличават § 02-01 с 5573 лв., § 02-05 с 

233 лв. и § 05-60 със 158 лв., а се намалява § 02-08 с 5964 лв. 

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

и излезе със становище тя да бъде приета във вида, в който ни е представена. 

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

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

17/11.01.2021 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 22.01.2021 година  

 

Относно: Информация за извършените промени по бюджета на Община Две 

могили по реда на чл. 125, ал. 1 и чл. 112, ал. 5 от Закона за публичните финанси и чл. 40, 

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 за четвъртото тримесечие 

на 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: 12 0 1 

 

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

ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и 

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

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
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общинската администрация, чл. 125, ал. 4 от Закона за публичните финанси, чл. 40, 

ал. 4 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. 

№ 17 от 11.01.2021 г. след проведено поименно гласуване с 12 (дванадесет) гласа „За”, 

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

 

РЕШЕНИЕ 

№ 298 

 

1. Приема за сведение Информация за извършените промени по бюджета на 

Община Две могили по реда на чл. 125, ал. 1 от Закона за публичните финанси за 

четвъртото тримесечие на 2020 година. 

 

 Четиринадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 19/12.01.2021 г., относно: 

Приемане на Общински план за младежта на Община Две могили за 2021 година. 

По нея докладва:  

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

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

политика”: 

Както в отчета, така и тук са залегнати основни девет приоритета, по които ще се 

работи през настоящата година. Надяваме се тази година да мине тази пандемия, за да 

могат децата да се радват и на социални контакти, не само онлайн. 

Комисията по „Образование, култура, вероизповедания, символика, младежта, 

спорта и туризма, здравеопазване и социална политика” разгледа на свое заседание планът 

и го приема в представения му вид. 

Разисквания по четиринадесета точка нямаше. 

 

 Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

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

19/12.01.2021 г. е явно, моля гласувайте. 

 

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

21, ал. 1, т. 12 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 10 от Правилник № 1 за организацията и 
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дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация, чл. 15, ал. 4 във връзка с чл. 16, ал. 1 от Закона за 

младежта и Докладна записка с вх. № 19 от 12.01.2021 г. след проведено явно 

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

„Въздържал се”, прие 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 299 

 

1. Приема Общински план за младежта на Община Две могили за 2021 година. 

2. Упълномощава Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите 

действия за изпълнение на Решението на Общински съвет. 

Приложение: Общински план за младежта на Община Две могили за 2021 година. 

 

 Петнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 21/12.01.2021 г., относно: 

Учредяване право на прокарване на оптичен кабел на „Кабелнет“ ООД през имоти – 

общинска собственост. 

По нея докладва:  

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

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

В Деловодството на Община Две могили е постъпила молба от „Кабелнет“ ООД с 

която дружеството е поискало да му бъде учредено право на прокарване на оптичен кабел 

през имоти – публична и частна общинска собственост във връзка с Инвестиционен 

проект за изграждане на обект „Подземна оптична кабелна мрежа. Според техническия 

проект – част геодезия, проектното трасе е със сервитут 0,50 м от двете страни на оста на 

провода и преминава през имоти – общинска собственост.  

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 петнадесета точка нямаше. 

 

 Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

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

21/12.01.2021 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 
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С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 22.01.2021 година  

 

Относно: Учредяване право на прокарване на оптичен кабел на „Кабелнет“ ООД 

през имоти – 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 0 1 

 

По петнадесета 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. 34, ал. 6 от Закона за 

общинската собственост, чл. 18, ал. 3 във връзка с чл. 19, ал. 1, чл. 30, ал. 5 и чл. 31 

ал. 1 и ал. 3 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа 

инфраструктура и Докладна записка с вх. № 21 от 12.01.2021 г. след проведено 

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

глас „Въздържал се”, прие 

 

РЕШЕНИЕ 
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№ 300 

 

1. Дава съгласие да бъде учредено право на прокарване на оптичен кабел за срок от 

10 /десет/ години в полза на „Кабелнет“ ООД във връзка с Инвестиционен проект за 

изграждане на обект „Подземна оптична кабелна мрежа, свързваща въздушните мрежи на 

селищата: ШКС № 1 – с. Батишница; ШКС № 8 – с. Бъзовец и с. Чилнов; ШКС № 14 – с. 

Острица; ШКС № 10 – с. Баниска; с. Баниска - ШКС № 16; ШКС № 10 – ШКС № 13; с. 

Кацелово – ШКС № 17; ШКС № 18 – ШКС № 19, община Две могили, област Русе“ и 

Инвестиционен проект за изграждане на обект „Подземна оптична мрежа за електронни 

съобщения на „Кабелнет“ ООД – с. Могилино – с. Помен – с. Каран Върбовка, община 

Две могили, област Русе“, през имоти публична и частна общинска собственост, подробно 

описани в Приложение № 1 – неразделна част от настоящата докладна записка. 

2. Възлага на Кмета на Община Две могили да сключи договор с „Кабелнет“ ООД 

за учредяване право на прокарване през общинските имоти, засегнати от трасето за срок 

от 10 /десет/ години.  

3. Възлага на Кмета на Общината да определи цената на правото на прокарване 

през имотите – частна общинска собственост чрез възлагане извършването на оценка от 

независим лицензиран оценител, съгласно изискването на чл. 31, ал. 3 от Закона за 

електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура. 

4. Възлага на Кмета на Общината да предприеме необходимите действия за 

изпълнение на решението.  

 

 Шестнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 23/13.01.2021 г., относно: 

Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост за 2021 година. 

По нея докладва:  

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

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

Както всяка година, така и тази приемаме годишна програма за управление и 

разпореждане с имоти – общинска собственост, която е част от бюджета на Общината, 

това са т.нар. неданъчни приходи от наша собственост. 

Ще зачета по-големите пера от нея и ще направя сравнение с изминалата 2020 

година. 

Започваме с управлението на имотите общинска собственост – най-голямото перо е 

от Наем земя в т.ч. пасища, проектни пътища, като заложените приходи за 2021 година са 
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в размер на 354 469,10 лв., докато за 2020 година те са били в размер на 373 000 лв. 

Разликата е в падането нацената на имотите в село Кацелово, понеже имаше търг. 

Наемите за рибарници, терени и обекти остават почти идентични в сравнение с миналата 

година. 

Прави впечатление, че за изминалата година има много неизплатени задължения – 

общо 174 000 лева. Надявам се, че Общинска администрация е предприела мерки, 

изпратила е писма на длъжниците и постепенно, надявам се тези средства в най-кратък 

срок да постъпят в касата на Общината. 

От разпореждането с имоти общинска собственост тази година се предвиждат 102 

634,00 лв. от продажба на имоти общенска собственост, като разликата с миналата година 

е 20 000 лв., т.е. тази година може да се каже, че изпълнението е по-реалистично. Всички 

останали стойности са същите като миналата година. Интересното е, че рибарниците не са 

си изплатили наемите почти за цялата 2020 година. 

Най –големи приходи очакваме от продажбата на земеделска земя – 82 000 лева. 

Приходи от ползване на дървесина от горски територии, собственост на Общината 

са заложени 174 000 лева, като имотите, в които ще се сече са в Каран Върбовка и 

Могилино. Има план за залесяване на малки територии земя в цялата Община. 

Общо очакваните приходи са близо 640 000 лева. 

Разбира се, предвидени са и разходи свързани с добива на дървесина. 

Общо взето в сравнение с миналата година тази програма е една по-реалистична, 

разгледана е обстойно на заседание на втора комисия, която излезе със становище 

програмата да бъде приета в предложения и вид.  

Единствената забележка е, че е редно да се изпише общата стойност на очакваните 

приходи от реализирането на програмата. 

В разискванията по шестнадесета точка участие взеха: 

1. Бисер Йончев – Общински съветник: 

Аз искам само да попитам в Раздел 7 – имоти, които Общината има намерение да 

придобие и способите за тяхното придобиване. Имотите не са дадени много ясно и точно 

в табличен вид, не става ясно в кое населено място се намират имотите. Пропуск ли е 

това, техническа грешка или какво? 

2. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

По-скоро това е пропуск. 

 

 Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

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

23/13.01.2021 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 
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С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 22.01.2021 година  

 

Относно: Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост за 2021 година. 

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

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ” 

1. Ахмед Недрет Ахмед +   

2. Бисер Йорданов Йончев   + 

3. Галя Миткова Додева +   

4. Драгомир Дамянов Драганов +   

5. Ивайло Димитров Иванов +   

6. Ивайло Пенев Иванов  +   

7. Мехмед Руждиев Мехмедов  +   

8. Мехмед Селманов Чолаков +   

9. Румен Манолов Марков +   

10. Соня Петрова Неделчева – Нечева  +   

11. Христина Димитрова Ефтимова +   

12. Юлиана Кънчева Тодорова +   

13. Юсеин Ахмедов Юсеинов +   

 Общо: 12 0 1 

 

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

21, ал. 1, т. 12 във връзка чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 10 от Правилник № 1 за организацията и 

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация, чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, чл. 4, 

ал. 2 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. № 23 от 13.01.2021 г. след проведено поименно гласуване с 12 (дванадесет) гласа 

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

 

РЕШЕНИЕ 
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№ 301 

 

1. Приема годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост за 2021 година. 

Приложение: Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост за 2021 година. 

 

 Седемнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 20/12.01.2021 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Мария Маринова Петрова за раждане на 

първо дете – Радостин Пламенов Петров. 

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, с изключение на това че бащата на детето не е жител на нашата 

Община, поради което стонавището на комисията е заявлението да бъде уважено на 50 %. 

Комисията по „Бюджет и финанси” също разгледа на свое заседание заявлението и излезе 

със становище да бъде отпусната еднократна финансова помощ за раждане на първо дете 

в размер на 100 лева. 

 

Разисквания по седемнадесета точка нямаше. 

 

 Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

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

20/12.01.2021 г. е явно, моля гласувайте. 

 

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

21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и 

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация във връзка с чл. 3, ал. 1 и ал. 2 във връзка с чл. 4, ал. 1, 
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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. № 20 от 

12.01.2021 г. след проведено явно гласуване с 13 (тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) 

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

 

РЕШЕНИЕ 

№ 302 

 

1. Отпуска на Мария Маринова Петрова, живееща в град Две могили, улица 

„Любен Каравелов” № 12, еднократна финансова помощ в размер на 100.00 (сто) лева, за 

раждане на първо дете – Радостин Пламенов Петров, роден на 23.09.2020 г. 

2. Средствата да бъдат изплатени по параграф 4214 “Помощи по решение на 

Общинския съвет”. 

 

 Осемнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 22/12.01.2021 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Бекир Юсменов Салиев от село Баниска. 

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 отпускане на 

финансова помощ. Заявлението е във връзка с необходимостта на лицето от финансова 

помощ, за да си възстанови щетите, причинени от избухнал пожар в неговия имот. В тази 

връзка, служители от общинска администрация са извършили проверка, относно 

твърдението за възникнал пожар в с. Баниска в имота, при която са установили 

истинността на твърдените от лицето обстоятелства. През месец декември 2020 г. по 

неизяснени причини се подпалва постройка, тип сайвант, непосредствено в близост до 

къщата за живеене. В постройката са били съхранявани 10 /десет/ куб. м. пространствени 

дърва за огрев, алуминиева дограма за къщата, както и резервни гуми с джанти за 

автомобила на г-н Салиев . Всичко е изгоряло по време на пожара. Становището на трета 

комисия е заявлението да бъде уважено. Комисията по „Бюджет и финанси” също 
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разгледа на свое заседание заявлението и излезе със становище да бъде отпусната 

еднократна финансова помощ в размер на 500 лева. 

 

Разисквания по осемнадесета точка нямаше. 

 

 Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

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

22/12.01.2021 г. е явно, моля гласувайте. 

 

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

21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и 

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация във връзка с чл. 3, ал. 1, чл. 5, т. 5, чл. 9, т. 1 и т. 3 и чл. 

11 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. № 22 от 12.01.2021 г. след проведено явно 

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

„Въздържал се”, прие 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 303 

 

1. Отпуска на Бекир Юсменов Салиев, живеещ в с. Баниска, общ. Две могили, обл. 

Русе, ул. „Ангел Кънчев” № 4 еднократна финансова помощ в размер на 500 (петстотин) 

лева. 

2. Средствата да бъдат изплатени по параграф 4214 “Помощи по решение на 

Общинския съвет”. 

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

изпълнение на решението. 

 

 Деветнадесета точка от дневния ред: 
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Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 25/18.01.2021 г., относно: 

Провеждане на редовно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по 

ВиК на обособената територия, обслужвана от «ВиК» ООД – Русе.  

По нея докладва:  

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

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

Комисията по „Териториално устройство и строителство, общинска собственост, 

местно самоуправление и нормативна уредба” разгледа на свое заседание докладната 

записка, която е във връзка с постъпило писмо от Областен управител на Област Русе и 

Председател на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе за свикване на редовно присъствено 

заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, 

обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе, което ще се проведе на 26.02.2021 г. (петък) от 11:00 

часа в Зала № 1 на Областна администрация в гр. Русе, пл. „Свобода“ № 6, при следния 

проект за дневен ред: 

1. Приемане на Годишен отчет за дейността на Асоциацията по ВиК – Русе през 

2020 г. 

2. Приемане на Отчет за изпълнението на бюджета на Асоциацията по ВиК – Русе 

за 2020 г. 

3. Приемане на Годишен финансов отчет на Асоциацията по ВиК – Русе за 2020 г. 

4. Приемане на Проект на бюджета на Асоциацията по ВиК – Русе за 2021 г. 

5. Други. 

Съгласно чл. 198е, ал. 5 от Закона за водите, позицията и мандатът на 

представителя на Общината за всяко заседание на Общото събрание следва да са 

съгласувани по ред, определен от Общинския съвет. 

Становището на втора комисия е предложеният ни проект на решение да бъде 

приет. 

 

В разискванията по деветнадесета точка участие взеха: 

1. Драгомир Дамянов – Общински съветник: 

Аз имам предложение – в т. „Други“ да направим едно предложение във връзка с 

придобиване на имота на вилата в село Каран Върбовка. Не знам докъде стигна този 

въпрос, но повече от 15 години тази вила, която е собственост на ВиК се намира на 

територията на Общината и не се стопанисва. Това би бил един добър начин за развиване 

на туристическа дейност в местността „Аязмото“ в Каран Върбовка. Би следвало на това 

общо събрание да се депозира това наше предложение и да върви по надлежния дневен 
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ред, защото явно само с приказни не става.Мисля, че нито един от общинските съветници 

няма да има нищо против да придобие един имот чрез прехвърляне на собствеността.  

 

 Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

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

25/18.01.2021 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 22.01.2021 година  

 

Относно: Провеждане на редовно присъствено заседание на Общото събрание на 

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

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

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ” 

1. Ахмед Недрет Ахмед +   

2. Бисер Йорданов Йончев +   

3. Галя Миткова Додева +   

4. Драгомир Дамянов Драганов +   

5. Ивайло Димитров Иванов +   

6. Ивайло Пенев Иванов  +   

7. Мехмед Руждиев Мехмедов  +   

8. Мехмед Селманов Чолаков +   

9. Румен Манолов Марков +   

10. Соня Петрова Неделчева – Нечева  +   

11. Христина Димитрова Ефтимова +   

12. Юлиана Кънчева Тодорова +   

13. Юсеин Ахмедов Юсеинов +   

 Общо: 13 0 0 

 

След приключване на разискванията по деветнадесета точка от дневния ред, 

Общинският съвет, на основание чл. 21, ал. 1, т. 15 във връзка с чл. 27, ал. 3 и ал. 5 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 7 и чл. 

56, ал. 1, ал. 2, т. 2 от Правилник № 1 за организацията и дейността на общинския 

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация във 
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връзка с чл. 198е, ал. 3 и ал. 5 от Закона за водите и Докладна записка с вх. № 25 от 

18.01.2021 г. след проведено поименно гласуване с 13 (тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) 

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

 

РЕШЕНИЕ 

№ 304 

 

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

редовното присъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК – Русе, 

което ще се проведе на 26.02.2021 г. (петък) от 11:00 часа в Зала № 1 на Областна 

администрация в гр. Русе, пл. „Свобода“ № 6. 

II. При невъзможност да участва Божидар Борисов – Кмет на Община Две могили, 

определя Георги Великов – зам.-кмет на Община Две могили да вземе участие в 

редовното присъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК – Русе, 

което ще се проведе на 26.02.2021 г. (петък) от 11:00 часа в Зала № 1 на Областна 

администрация в гр. Русе, пл. „Свобода“ № 6. 

III. Дава съгласие по предложените за решение в проекта на дневен ред точки да 

гласува както следва: 

1. Приема Годишен отчет за дейността на Асоциацията по ВиК – Русе през 2020 г. 

2. Приема Отчет за изпълнението на бюджета на Асоциацията по ВиК – Русе за 

2020 г. 

3. Приема Годишен финансов отчет на Асоциацията по ВиК – Русе за 2020 г. 

4. Приема Проект на бюджета на Асоциацията по ВиК – Русе за 2021 г. 

IV. При невъзможност за провеждане на редовното присъствено заседание на Общото 

събрание на Асоциацията по ВиК – Русе на 26.02.2021 г. (петък) от 11:00 часа, определя 

същите да вземат участие на резервната дата, предвидена на 05.03.2021 г. (петък) от 11:00 

часа в Зала № 1 на Областна администрация в гр. Русе, пл. „Свобода“ № 6 при 

определения за 26.02.2021 г. (петък) дневен ред. 

 

 Двадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 26/18.01.2021 г., относно: 

Кандидатстване на Община Две могили с проект „Изграждане на комбинирана площадка 

за фитнес и стрийт фитнес на открито в ПИ с идентификатор 20184.1.2537, находяща се на 

бул. „България № 69-А, гр. Две могили, Община Две могили, област Русе“ към 

Министерство на младежта и спорта. 
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По нея докладва:  

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

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

която е във връзка с намерението на Общината да кандидатства с проект „Изграждане на 

комбинирана площадка за фитнес и стрийт фитнес на открито в ПИ с идентификатор 

20184.1.2537, находяща се на бул. „България № 69-А, гр. Две могили, Община Две 

могили, област Русе“ към Министерство на младежта и спорта по Наредба № 4 от 

08.07.2019 г. за финансово подпомагане на изграждането и обновяването на спортни 

обекти – държавна и общинска собственост. 

Комисията приема предложението, но предлага в самото решение, тъй като няма 

финансов параметър, в т. 1 от предложения ни проект на решение след края на 

изречението да се добави „ … до 51 000 лева.“ 

В разискванията по двадесета точка от дневния ред участие взеха: 

1. Драгомир Дамянов – Общински съветник: 

Тази седмица слушах по Дарик радио едно интервю на депутата Пламен Нунев, 

който обяви тази програма за младежта и спорта за всички населени места на Общините 

Ценово, Борово, Бяла, Две могили и Сливо поле. Най-малката инвестиция в 

Министерството на младежта и спорта е за Две могили. Другите ремонтират стадиони, 

спортни зали … мисля, че трябва да имаме по-голямо самочувствие сред Общините с това 

развитие, трябва да имаме повече финансови средства за стадиона, за второто игрище 

също може да се направи. Борово щели да правят … просто в интервю по Дарик радио той 

каза, че това е заслуга на Министър Кралев и на депутатите от Русенски регион, но ми 

направи впечатление, че стойността в Две могили е най-малка от петте общини.  

 

 Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

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

26/18.01.2021 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 22.01.2021 година  

 

Относно: Кандидатстване на Община Две могили с проект „Изграждане на 

комбинирана площадка за фитнес и стрийт фитнес на открито в ПИ с идентификатор 

20184.1.2537, находяща се на бул. „България № 69-А, гр. Две могили, Община Две могили, 

област Русе“ към Министерство на младежта и спорта. 
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№ ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ Г Л А С У В А Л 

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ” 

1. Ахмед Недрет Ахмед +   

2. Бисер Йорданов Йончев +   

3. Галя Миткова Додева +   

4. Драгомир Дамянов Драганов +   

5. Ивайло Димитров Иванов +   

6. Ивайло Пенев Иванов  +   

7. Мехмед Руждиев Мехмедов  +   

8. Мехмед Селманов Чолаков +   

9. Румен Манолов Марков +   

10. Соня Петрова Неделчева – Нечева  +   

11. Христина Димитрова Ефтимова +   

12. Юлиана Кънчева Тодорова +   

13. Юсеин Ахмедов Юсеинов +   

 Общо: 13 0 0 

 

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

ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 27, ал. 3 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24, чл. 56, ал. 1 и ал. 2, т. 3 от Правилник № 1 

за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с вх. № 26 от 

18.01.2021 г. след проведено поименно гласуване с 13 (тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) 

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

 

РЕШЕНИЕ 

№ 305 

 

 1. Дава съгласие Община Две могили да кандидатства с проект „Изграждане на 

комбинирана площадка за фитнес и стрийт фитнес на открито в ПИ с идентификатор 

20184.1.2537, находяща се на бул. „България № 69-А, гр. Две могили, Община Две 

могили, област Русе“ към Министерство на младежта и спорта до 51 000 лева. 

 2. Упълномощава кмета на общината да предприеме необходимите действия за 

изпълнение решението на Общинския съвет. 
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 Двадесет и първа точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 27/18.01.2021 г., относно: 

Предоставяне безвъзмездно за управление на 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 недвижим имот с идентификатор 

20184.1.2143.2.8 , находящ се в град Две могили, бул. „България“ № 69, със застроена 

площ от 86,00 кв. м., състоящ се от три помещения и санитарен възел със самостоятелен 

вход и изход. 

Гореописаният общински имот е бил предоставен безвъзмездно за ползване на 

Агенцията по заетостта – Дирекция „Регионална служба по заетостта“ гр. Русе – филиал 

Две могили за срок от 5 години с решение на Общински съвет, в следствие на което е 

сключен договор за ползване на общински нежилищен имот със срок до 23.12.2020 г., 

който към настоящият момент е изтекъл. 

В Деловодството на Общината е постъпило от Изпълнителния директор на 

Агенцията по заетостта, с което те заявяват желание да продължат да ползват 

горепосочения имот. Молят да се вземе ново решение за предоставяне безвъзмездно за 

ползване на имота за срок от 10 /десет/ години. 

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 двадесет и първа точка нямаше. 

 

 Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

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

27/18.01.2021 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 22.01.2021 година  

 

Относно: Предоставяне безвъзмездно за управление на имот – частна общинска 

собственост. 

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

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 
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СЕ” 

1. Ахмед Недрет Ахмед +   

2. Бисер Йорданов Йончев +   

3. Галя Миткова Додева +   

4. Драгомир Дамянов Драганов +   

5. Ивайло Димитров Иванов +   

6. Ивайло Пенев Иванов  +   

7. Мехмед Руждиев Мехмедов  +   

8. Мехмед Селманов Чолаков +   

9. Румен Манолов Марков +   

10. Соня Петрова Неделчева – Нечева  +   

11. Христина Димитрова Ефтимова +   

12. Юлиана Кънчева Тодорова +   

13. Юсеин Ахмедов Юсеинов +   

 Общо: 13 0 0 

 

По двадесет и първа точка от дневния ред, Общинският съвет, на основание 

чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 2 и чл. 56, ал. 1, ал. 2, т. 3 и 

ал. 3 от Правилник № 1 за организацията и дейността на общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация във връзка с  чл. 12, 

ал. 3 от Закона за общинската собственост и Докладна записка с вх. № 27 от 

18.01.2021 г. след проведено поименно гласуване с 13 (тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) 

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

 

РЕШЕНИЕ 

№ 306 

 

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

24.12.2020 г., на Агенция по заетостта за нуждите на Дирекция „Регионална служба по 

заетостта“- гр. Русе - Дирекция „Бюро по труда“ – гр. Бяла, филиал Две могили, следния 

имот частна общинска собственост, а именно: имот с идентификатор 20184.1.2143.2.8 по 

КККР на гр. Две могили, находящ се в гр. Две могили, обл. Русе, бул. „България“ № 69, 

със застроена площ от 86 кв. м., състоящ се от три помещения и санитарен възел, със 

самостоятелен вход и изход. 
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2. Възлага на Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите действия 

за изпълнение на решението. 

 

 Двадесет и втора точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 28/19.01.2021 г., относно: 

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

Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев”АД на 19.02.2021 г. 

По нея докладва:  

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

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

Община Две могили е акционер с 0,81 % от капитала на Университетска болница за 

активно лечение „Канев” АД – гр. Русе. В деловодството на Общината е постъпила покана 

за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се 

проведе на 19.02.2021 г. от 13,00 часа в конферентната зала на лечебното заведение, гр. 

Русе, ул. „Независимост“ № 2. Дневният ред, при който ще се проведе заседанието 

подробно е описан в докладната записка. Съгласно разпоредбата на чл. 66, ал. 2 от 

Наредба № 16 за условията и реда за упражняване правата на собственост на Община Две 

могили в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на Общината 

в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност на община Две 

могили, област Русе във връзка с чл. 226 от Търговския закон в правомощията на 

Общинския съвет е да определи представител на Общината в общото събрание на 

търговските дружества, в които тя е съдружник или акционер. Разпоредбата на чл. 69, ал. 

1, т. 1 и 2 от Наредба № 16 за условията и реда за упражняване правата на собственост на 

Община Две могили в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието 

на Общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност 

на община Две могили, област Русе изисква в търговските дружества, в които Общината е 

акционер, упълномощените да представляват Общината в общото събрание на 

акционерите, да вземат предварителното съгласие на Общинския съвет при изразяване на 

становище, относно изменение или допълване устава на дружеството и относно 

намаляване или увеличаване капитала на дружеството. Според ал. 2 на чл. 69 от Наредба 

№ 16, „Когато се прехвърлят акции, собственост на общината или се увеличава (намалява) 

процентното участие на общината в съответното дружество, кметът внася предложение за 

решение от Общинския съвет“. 

Комисията по „Териториално устройство и строителство, общинска собственост, 

местно самоуправление и нормативна уредба” разгледа на свое заседание докладната 

записка и излезе със становище предложеният ни проект на решение в нея да бъде приет. 
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Разисквания по двадесет и втора точка нямаше. 

 

 Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

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

28/19.01.2021 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 22.01.2021 година  

 

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

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

на 19.02.2021 г. 

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

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ” 

1. Ахмед Недрет Ахмед +   

2. Бисер Йорданов Йончев +   

3. Галя Миткова Додева +   

4. Драгомир Дамянов Драганов +   

5. Ивайло Димитров Иванов +   

6. Ивайло Пенев Иванов  +   

7. Мехмед Руждиев Мехмедов  +   

8. Мехмед Селманов Чолаков +   

9. Румен Манолов Марков +   

10. Соня Петрова Неделчева – Нечева    + 

11. Христина Димитрова Ефтимова +   

12. Юлиана Кънчева Тодорова +   

13. Юсеин Ахмедов Юсеинов +   

 Общо: 12 0 1 

 

По двадесет и втора точка от дневния ред, Общинският съвет, на основание 

чл. 21, ал. 1, т. 9 и ал. 2 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 226 от Търговския закон, чл. 66, ал. 

2 във връзка с чл. 69, ал.1, т. 1 и 2 и ал. 2 от Наредба №16 за условията и реда за 

упражняване правата на собственост на община Две могили в търговски дружества с 



 72

общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и 

за сключване на договори за съвместна дейност на община Две могили, област Русе, 

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

неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация и Докладна 

записка с вх. № 28 от 19.01.2021 г. след проведено поименно гласуване с 12 

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

прие 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 307 

 

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

представлява Община Две могили в извънредното заседанието на общото събрание на 

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

ще се проведе на 19.02.2021 г. от 13,00 часа в конферентната зала на лечебното заведение, 

гр. Русе, ул. „Независимост“ № 2, а при липса на кворум на 08.03.2021 г. от 13,00 часа, на 

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

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

начин, а именно: 

1.1. Определяне възнаграждения на членовете на съвета на директорите – проект на 

Решение: Общото събрание на акционерите определя възнаграждения на членовете на 

съвета на директорите, по реда на чл. 56, ал. 13 и т. 8 от Забележките към Приложение 2 

„Показатели и критерии за определяне на балната оценка в публичните предприятия“ към 

чл. 56, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия (ППЗПП), 

чрез определяне стойността на една бална единица по смисъла на чл. 56, ал. 3 и ал. 4 от 

ППЗПП и замяна на показатели № 4 и № 5 от Приложение № 2 към чл. 56, ал. 2 от 

ППЗПП, както следва: 

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

лв.; 

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

450 лв.; 

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

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

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

средносписъчния брой лекари специализанти и средносписъчния брой персонал“ с 

критерии за определяне на бална единица, както следва:  
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 Показател  Критерии Бални единици 

4. Съотношение между 

средносписъчния брой лекари 

специализанти и средносписъчния 

брой персонал 

4.1 до 1% 0 

4.2 от 1% до 3% 1 

4.3 от 3% до 5% 1,5 

4.4 над 5% 2 

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

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

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

средномесечни възнаграждения, определени с отрасловия колективен трудов договор, за 

отрасъл „Здравеопазване“ с критерии за определяне на бална единица, както следва: 

 Показател  Критерии Бални 

единици 

 

 

 

 

5. 

„Нива на достигнатите 

средномесечни възнаграждения, 

определени с отрасловия колективен 

трудов договор, за отрасъл 

„Здравеопазване“ 

 

 

5.1 

нивата на средномесечните 

основни възнаграждения за 

персонала, заложени  в КТД 

не са достигнати 

 

 

 

0 

 

 

5.2. 

нивата на средномесечните 

основни възнаграждения за 

персонала, заложени в КТД 

са достигнати 

 

 

2 

ГЛАСУВА „ЗА“. 

2. Промяна в капитала на дружеството - проект на Решение: Общото събрание на 

акционерите приема предложената промяна в капитала на дружеството - ГЛАСУВА „ЗА“. 

3. Промяна в Устава на дружеството - проект на Решение: Общото събрание 

приема предложената промяна в Устава на дружеството - ГЛАСУВА „ЗА“. 

4. Приемане на правила за избор на регистриран одитор за заверка на годишния 

финансов отчет на дружеството - проект на Решение: Общото събрание на акционерите 

приема правила за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на 

дружеството - ГЛАСУВА „ЗА“. 

 

 Двадесет и трета точка от дневния ред: 

Изказвания, питания, становища и предложения от граждани. 

 1. Бисер Йончев – Общински съветник: 

 Аз имам въпрос, относно архитекта на Общината – архитектът е нов и мисля, че 

заплащането му беше 400 лева. Искам да попитам има ли увеличение на заплатата му, 

идва ли на работа в определените дни? Доколкото разбрах заплатата в момента на 

архитекта е около 1 000 лева. Вярно или не, това може само Кметът да ни каже. 
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2. Драгомир Дамянов – Общински съветник: 

Аз имам два въпроса към Кмета на Общината: 

На предходното заседание на Общинския съвет взехме едно решение за именуване 

на здравното заведение на територията на град Две могили „Д-р Ангел Брайков“. 

Има ли вече предприети действия за указателна табела, защото гражданите още не 

са информирани, че това заведение е преименувано. 

Вторият ми въпрос е, че на територията на град Две могили няма нито една 

обществена тоалетна. Особено в летните месеци, а дори и сега в зимните месеци, когато са 

отворени заведенията, гражданите посещават тоалетните на питейните заведения. 

Необходимо е в най-скорошен период да се намери някакво решение на въпроса и да се 

изгради една такава обществена тоалетна, която посетителите на град Две могили, а дори 

и самите граждани, могат да ползват. Нека общенската администрация да определи 

територията, върху която може да се изгради тази тоалетна, със съдействието на РИОСВ и 

т.н. 

3. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

По отношение на първия въпрос – да, има увеличение на заплатата на архитекта на 

общината. Да, така е. По отношение на въпроса идва ли на работа – да, идва на работа 

всеки вторник от 9:00 ч. до 17:00 ч., а понякога остава и по-докъсно. 

По отношение на въпросите на г-н Дамянов за наименоване на обществена сграда – 

с г-жа Петрова, секретар на Общината се определят размерите на табелите, които ще 

бъдат две на брой, но по акта за собственост на сградата се оказа, че наименованието ще 

бъсе „Обществена сграда „Д-р Ангел Брайков“ град Две могили“ и табелите ще бъдат 

поставени на зентралния вход и на входа откъм спешната помощ. 

Към настоящия момент върви и подготовката на привеждането на тази страда, на 

която е правен ремонт 2015 година ако не се лъжа, има доста поражения на външния вид и 

при затопляне на времето ще бъде пребоядисано там, където има нужда и ще се приведе в 

добър вид. Най-вероятно ще мина и на вземането на по-драстични мерки с рязането на 

боровете, които са отпред, защото правят много големи поразии на самата сграда. Така, че 

се надявам до изборите вида на сградата да бъде такъв, какъвто трябва да бъде, а не 

какъвто е в момента. 

По отношение на тоалетната – да, говорихме. Знаете още в предходния мандат 

направихме тоалетната, която се намира в пазара. За летно време може да се поддържа 

постоянно отворена, но наистина там остава малко по-встрани от централната част на 

града и второ, през зимния период замръзват водите и няма как през зимата да бъде 

пусната да работи. Към този момент разглеждаме въпроса за мястото в парка до 
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„Магурата“, но тепърва ще провеждаме разговори с РИОСВ, защото знаете, че 

изграждането на такива обекти са свързани с доста големи изисквания. 

4. Бисер Йончев – Общински съветник: 

Разбрахме, че има увеличение на заплатата на архитекта на Общината, но един път 

и половина ли е това увеличение и кое го налага? Работното време го знаем. 

5. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Както всички знаете от 01.01.2021 година МРЗ за страната стана 650 лева. Единият 

от критериите, по които се оценява работата на гл. архитект е обвързан с МРЗ . Освен това 

на предния архитект работното време беше от 14:00 ч. до 17:00 ч., а понякога и по-

докъсно. Сега гл. архитект работи на пълен работен ден – от 9:00 ч. до 17:00 ч. В крайна 

сметка отговорностите на гл. архитект са доста големи от гл.т. и на проекти и на 

строителства, така че мисля, че е напълно нормално да получава това заплащане. 

По отношение на въпроса на г-н Драганов за класирането на сайта, проверката е 

извършена, резултатите са извадени и те наистина са доста интересни и нещата не са така, 

както се представят. 

 6. Красимира Русинова – Зам.-кмет на Общината: 

 Искам да направя просто едно разяснение, относно информацията за участието на 

Община Две могили по проектите за 2020 година – направена е справката, всеки може да 

се запознае с нея на сайта на Министерството на финансите. По финансови показатели, 

можем да кажем, че Общината е доста добре и стои на добро място, като към 9-месечието 

на 2020 година сме на първо място по инвестиционна активност с 20 %, Община Слево 

поле и Община Иваново са с 19.2 %, както и в другите показатели. Наистина справката е 

доста обширна, всеки който иска мога да му я предоставя. Да, имаме просрочени 

задължения, но те са свързани с делото, което водим с МОСВ. 

   

Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, поради изчерпване на дневния ред, закривам шестнадесетото заседание на 

VIІI – мия Общински съвет в Община Две могили.  

 

Забележка: Списъците с резултатите от проведеното поименно гласуване по точки 

2; 12; 13; 15; 16; 19; 20; 21 и 22 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 29.01.2021 г. и отпечатан в 3 екз. 



 76

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) 


