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ОБ ЩИН А  Д В Е  М ОГИЛ И•  ОБ Л АС Т  Р У СЕ  
 7150 Две могили, бул.”България”84, тел./факс 08141/22 54, е-mail:dvemogili@mbox.digsys.bg 

VІI – МИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
  тел. 0884/854 752, е-mail: obc_dvemogili@abv.bg 

Екз. № 1 
 

П Р О Т О К О Л 
 

№ 5 
 

Днес, 14 януари 2016 година, в 13.00 часа, в сградата на Община Две могили, в 
конферентната зала, започна петото /извънредно/ заседание на VІI – мия Общински съвет – 
Две могили. 

Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет:  
На 5-тото извънредно заседание на Общинския съвет в Община Две могили, от общо 

17 (седемнадесет) общински съветника, присъстват 17 (седемнадесет). Позволих си да 
свикам Общинския съвет, тъй като съгласно чл. 55, ал. 3 от нашия правилник извънредните 
заседания се провеждат по решение на Председателския съвет, когато важни обстоятелства 
налагат това. Считам, че докладните записки, които са включени в дневния ред на 
настоящото заседание са от важно значение за Общината. 

 

 Обяви, че заседанието на Общинския съвет е редовно и може да взема решения. 
В работата на съвета взеха участие: Божидар Борисов – Кмет на Община Две могили, 

Красимира Русинова – Зам.-кмет на Община Две могили, Йордан Борисов – Обществен 
посредник в Община Две могили, Галина Цветанова – представител на Областна 
администрация град Русе, граждани. 

  

Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет:  
Колеги, дневният ред за настоящото извънредно заседание Ви е раздаден 

предварително. 
Имате ли Вие 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 извънредно заседание на Общинския съвет, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
 

При последвалото гласуване, Общинският съвет със 17 (седемнадесет) гласа 

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

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
 

1. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 25/13.01.2016 г., относно: 

Прекратяване на членството на Община Две могили в Сдружение с нестопанска цел „Местна 
инициативна група – общини Борово, Две могили и Иваново” (СНЦ „МИГ-общини Борово, 
Две могили и Иваново).  

Докладва: Христина Ефтимова – Председател на Комисията по „Бюджет и 
финанси”. 

                     Галя Додева – Председател на Комисията по „Териториално устройство 
и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 
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2. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 26/13.01.2016 г., относно: 

Определяне на представители от Община Две могили в „МИГ Лидер на територия Две 
могили и Иваново”. 

Докладва: Христина Ефтимова – Председател на Комисията по „Бюджет и 
финанси”. 

                     Галя Додева – Председател на Комисията по „Териториално устройство 
и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

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

Първа точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 25/13.01.2016 г., относно: 

Прекратяване на членството на Община Две могили в Сдружение с нестопанска цел „Местна 
инициативна група – общини Борово, Две могили и Иваново” (СНЦ „МИГ-общини Борово, 
Две могили и Иваново).  

По нея докладва:  

1. Христина Ефтимова – Председател на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
Комисията по „Бюджет и финанси” разисква на свое заседание много подробно и 

двете докладни записки и ако ми позволите, г-н Председател, бих искала да докладвам и по 
двете точки успоредно, тъй като касаят един и същ въпрос. 

По отношение на първата докладна записка – прекратяване на членството на 
общината в СНЦ „Местна инициативна група – общини Борово, Две могили и Иваново” след 
дълго дебатиране нямаме претенции и излязохме със становище предложеният ни проект на 
решение да бъде приет. 

По отношение на втората докладна записка – определяне на представители от Община 
Две могили в „МИГ Лидер на територия Две могили и Иваново” има доста неизяснени все 
още неща, но наистина се надявам на следващото заседание на Общинския съвет Кметът на 
Общината да ни внесе малко по-подробна информация. Малко съм резервирана по 
отношение на предложението, което се направи в т. 2.2. от Общинския съвет да бъде 
определено лицето Христина Ефтимова. Според мен трябва да се обмисли малко повече и да 
не прибързваме. Не ме разбирайте погрешно – аз не бягам от отговорност, но предлагам за 
резервен член за попълване, при необходимост на УС на «МИГ Лидер на территория Две 
могили и Иваново» от страна на Община Две могили да бъде избран някой по-млад колега. 

2. Галя Додева – Председател на Комисията по „Териториално устройство и 
строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

Комисията по „Териториално устройство и строителство, местно самоуправление и 
нормативна уредба” също разгледа на свое заседание въпросните докладни записки и 
напълно подкрепя предложенията, както за прекратяване членството на общината в СНЦ 
„Местна инициативна група – общини Борово, Две могили и Иваново”, така и за определяне 
на г-жа Христина Ефтимова за резервен член УС на «МИГ Лидер на территория Две могили 
и Иваново» от страна на Община Две могили. 

В разискванията по първа точка участие взеха: 

1. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Цялата информация, която имам я предоставих на Общинските съветници на 
заседанията на комисиите, които се проведоха тази сутрин много подробно. Въпросът е, че 
ние ако искаме да има действащ МИГ на територията на Общината трябва да действаме по 
този начин и в наш интерес е да го запазим, като приемете предложените Ви решения. На 
въпроса на г-н Христов, който зададе на заседанието на комисията дали има опасност 
Общината да плаща каквото и да било във връзка с МИГ-а – не, няма такава опасност, няма 
от какво да се притесняваме. 

2. Светлозар Донев – Общински съветник: 

Участвал съм в Общите събрания на този МИГ и имам информация от 
Министерството на земеделието, че много от нещата са доста объркани. Въпросът ми е след 
като вземем тези решения ще има ли реална възможност нещата най-после да се случат? 

3. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 
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В понеделник бях в София на среща с г-н Стефан Спасов, който отговаря за проектите 
по тази линия. На срещата ни беше и предоставено това писмо, което получихме и по пощата 
по-късно, в което ни се дава срок за изпълнение 5 работни дни след получаването му. На 
срещата, също така стана ясно, че те са добронамерени към нас и отворени да ни помогнат, 
за да се случат нещата. Членовете на Общото събрание на МИГ-а трябва да се въведат в ред, 
тъй като от приложения списък не е ясно кои са те. След приемането на тези решения, аз 
лично ще уведомя УС на Сдружението и те от своя страна ще си изберат нов Управителен 
съвет. Дали те ще го направят или не – не знаем, но ние сме длъжни да дадем шанс това да се 
случи. След днешното заседание този МИГ вече няма да съществува. Същото решение 
приемат в момента и Община Иваново. 

4. Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет: 

Доколкото знам на 27.02.2016 г. ще бъде проведено Общо събрание на УС на 
Сдружението, на което ще влязат новите членове. 

5. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 

Аз мисля, че е хубаво да обсъдим нещата сега малко по-подробно, защото не всички 
колеги присъстваха на заседанията на комисиите. В продължение на 8 години ние вземаме 
решения свързани с МИГ-а и стигаме до извода, че тези решения не са изпълнени от УС на 
Сдружението. Правихме редица промени, но така или иначе не са свиквани общи събрания 
на УС и тези промени не са били отразени при тях, но това не е наш пропуск. Нашата работа 
е да решим дали да има на нашата територия МИГ или не. От там нататък всичко друго е в 
ръцете на УС на Сдружението. В устава на Сдружението е записано, че представител от 
Общинския съвет може да бъде избран в УС и това ще бъде много добро решение, за да 
имаме ние по-голяма информираност. 

След приключване на разискванията по първа точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 15, ал. 2 във връзка с чл. 27, ал. 3 и ал. 5 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 22, ал. 1, т. 1 от 

Закона за юридическите лица с нестопанска цел, чл. 3, ал. 2, т. 7 от Правилник № 1 за 

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 

му с общинската администрация и във връзка с постъпило писмо от Министерство на 

земеделието и храните с техен изх. № 19-19-1-02-44/08.01.2016 г. и Докладна записка с 

вх. № 25 от 13.01.2016 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 

(нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 66 
  

1. Дава съгласие Община Две могили да прекрати членството си в Сдружение 
„Местна инициативна група – общини Борово, Две могили и Иваново”, с БУЛСТАТ: 
117690806, регистрирано в РОС, ф.д. № 1192/2007 г. за обществено полезна дейност. 

2. Прекратява правата на представителите на Община Две могили в органите на 
управление на Сдружение „Местна инициативна группа – общини Борово, Две могили и 
Иваново”. 

3. Възлага и упълномощава Кмета на община Две могили да предприеме всички факти 
и правни действия от името и за сметка на Община Две могили за реализиране на 
настоящето едностранно волеизявление, относно прекратяване на членството в Сдружение 
„Местна инициативна група – общини Борово, Две могили и Иваново” и прекратяване 
правата на представителите на Община Две могили в органите на управление на Сдружение 
„Местна инициативна група – общини Борово, Две могили и Иваново”.  

 

Втора точка от дневния ред: 
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Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 26/13.01.2016 г., относно: 

Определяне на представители от Община Две могили в „МИГ Лидер на територия Две 
могили и Иваново”. 

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

15 във връзка с чл. 27, ал. 3 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 3, ал. 2, т. 7 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация и Докладна записка с вх. № 26 от 13.01.2016 г. със 17 (седемнадесет) 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 67 
  

1. Прекратява правомощията на Татяна Димитрова Василева в качеството и на 
представител на Община Две могили в състава на Управителния съвет на „Местната 
инициативна група Лидер на територия Две могили и Иваново” и на Юсеин Ахмедов 
Юсеинов, като резервен член за попълване, при необходимост на Управителния съвет от 
страна на Община Две могили, с оглед прекратяване на правоотношенията им с Община Две 
могили. 

2. Определя за представители от Община Две могили в „Местна инициативна група 
Лидер на територия Две могили и Иваново”, както следва: 
 2.1. Красимира Николаева Русинова– зам.-кмет на Община Две могили за свой 
представител в състава на УС на «МИГ Лидер на територия Две могили и Иваново»  

2.2. Христина Димитрова Ефтимова – общински съветник в Общински съвет-Две 
могили, като резервен член за попълване, при необходимост на УС на «МИГ Лидер на 
територия Две могили и Иваново» от страна на Община Две могили. 

3. Общинският съвет упълномощава Кмета на Община Две могили да предприеме 
необходимите действия за изпълнение на решението. 

 

Трета точка от дневния ред: 

Изказвания, питания, становища и предложения от граждани. 
 

 1. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 

 Аз искам да направя предложение на Кмета на Общината за следващото заседание на 
Общинския съвет да внесе докладна записка с предложение за определяне на помещение – 
офис за дейността на МИГ Лидер на територия Две могили и Иваново, за да може и 
оборудването, с което разполагат да се измести там. 

2. Николай Христов – Общински съветник: 

Аз мисля, че това няма как да стане, защото когато е кандидатствано по проекта е 
казано къде точно се намира помещението на МИГ-а и ние не можем да го променяме. 

3. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Ще напишем официално писмо, с които ще искаме промяна на адреса на 
помещението, в което ще работи МИГ-а. 

4. Кремена Любенова – Гражданин:  

Уважаеми Общински съветници, вие сте колективен орган, който взема решения. 
Днес Вие взехте решение за прекратяване членството на Общината в Сдружение „Местна 
инициативна група – общини Борово, Две могили и Иваново”. Г-н Борисов спомена, че г-н 
Спасов е дал информация, относно техническата помощ за изготвяне на стратегия, по която 
ще се работи. Аз искам да попитам къде е мястото на Община Две могили и ще има ли 
някакъв принос за нашата Община, ако участваме с Иваново? Не е ли възможно отделно 
само нашата Община да участва? 

5. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Целта на тези Местни инициативни групи е да се изолират държавните институции, за 
да могат средствата да се централизират само в тях. Относно стратегията – в нея ще се 
изготвят подпланове, програма за управление и т.н. Нашата Община ще кандидатства в 
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Община Иваново, защото тя е най-близка до нас. Няма как да създадем нов МИГ, в който да 
участваме само ние, защото този, който съществува в момента трябва да го ликвидираме, а 
процедурата е много дълга, ще отнеме може би около една годинаи новият МИГ ще започне 
да функционира и да има резултат не по-рано от края на 2017 г. Ето защо ми се струва, че 
това, което правим сега е по-безболезнено и тук резултат ще има още тази година. Уверявам 
Ви, че в стратегията ще има залегнати проекти, които касаят Община Две могили. 

6. Кремена Любенова – Гражданин:  

Благодаря Ви за отговора, наистина се надявам, че Общината ще има принос от 
участието в този МИГ. Ще Ви помоля само занапред всички ние да имаме малко по-
подробна информация какво всъщност се случва там. 

 

Поради изчерпване на дневния ред, закривам петото /извънредно/ заседание на 
новоизбрания VІI – ми Общински съвет в Община Две могили.  

 

Протоколът е изготвен на 15.01.2016 г. и отпечатан в 3 екз. 

Екз. № 1 – към Папка № …….. 
Екз. № 2 – за Кмет на Община.  
Екз. № 3 – за Областен управител. 

 
МД/МД 

           Председател Общинския съвет – Две могили:  

     

 

_________________ (Байчо Петров Георгиев) 


