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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. № 2 
 

П Р О Т О К О Л 
 

№ 7 
 

Днес, 19 февруари 2016 година, в 9.00 часа, в сградата на Община Две могили, в 
конферентната зала, започна седмото заседание на VІI – мия Общински съвет – Две могили. 

Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет:  
На 7-мото редовно заседание на Общинския съвет в Община Две могили, от общо 17 

(седемнадесет) общински съветника, присъстват 16 (шестнадесет).  
Отсъства: Стефан Димитров Стефанов, който е представил болничен лист, че е болен. 

 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, Бисер Йончев – Зам.-кмет на 
Община Две могили, Мариета Петрова – Секретар на Община Две могили, Явор Янчев – 
Заместник областен управител на област Русе, Галина Цветанова – Представител на 
Областна администрация град Русе, кметове на кметства, кметски наместници от Община 
Две могили, граждани. 

  

Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет:  
Уважаеми колеги общински съветници, 
Уважаеми господин кмете, 
Уважаеми гости, 
Дами и господа, 
На днешния ден преди 143 години в покрайнините на град София е издигнато „черно 

бесило”. На него съ страшна сила увисва по думите на поета Христо Ботев „твоят един син, 
Българийо”. 143 години подред на този ден се прощаваме с Апостоля донесъл ни надеждата 
и вярата в народния сговор и сила. Тази надежда и вяра, която ни събира в радост и болка. 
Делата и думите на Васил Левски правят от нас нация, обединяват ни и ни дават силата да 
оцеляваме. Заветите му да бъдем братя, без да гледаме на вяра е нородност са силата, която 
ни събира от пепелта на разрухата и мрака на отчаянието. Тези завети трябва да предадем на 
децата си, за да ни има и след нас дори. 

По тази причина, предлагам със ставане на крака да отдадем минута мълчание за 
почит на Апостола на свободата – Васил Левски. 

 

Всички присъстващи в залата стават на крака и запазват минута мълчание.  
 

Колеги, проекта 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 дневния 
ред, в деловодството на Общинския съвет постъпиха три докладни записки, които с оглед 
характера си, предлагам да бъдат разгледани извънредно днес, а именно:  

1. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 123/12.02.2016 г., относно: 
Кандидатстване на Община Две могили към ПУДООС с проект „Закриване и рекултивация 
на съществуващо депо за битови отпадъци на територията на Община Две могили”. 
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2. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 125/16.02.2016 г., относно: Отдаване 
под наем на част от имот – публична общинска собственост. 

3. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 126/16.02.2016 г., относно: 
Организиране и провеждане на общо събрание на населението в град Две могили, област 
Русе. 

Освен това, Комисията по „Здравеопазване и социални дейности” ми предложи да си 
оттегля Докладна записка с вх. № 105/09.02.2016 г. относно: Отпускане на еднократна 
финансова помощ на Барие Реджебова Ибриямова, живееща в град Две могили, на улица 
„Видин” № 28. Изслушах техните основания. Приемам ги за основателни, поради което: 
оттеглям въпросната докладна записка, която е записана под т. 27 от дневния ред на 
настоящото редовно заседание. 

 

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

Божидар Борисов – Кмет на Община Две могили:  
Г-н Председател, аз искам да си оттегля Докладна записка с вх. № 85/08.02.2016 г., 

относно: Приемане на Правилник за изменение на Правилник № 6 за устройството и 
дейността на общинско предприятие „Обществено хранене”, действащо на територията на 
Община Две могили, Област Русе, която е записана под т. 5 в дневния ред. Мотивите ми за 
това са, че в правилника се налага да се направят още някои изменения, които ще внесем 
заедно с тези на по-късен етап. 

 

Имате ли Вие други предложения за изменение или допълнение на дневния ред? 
Няма. 
 

Който е съгласен с така предложения проект за дневен ред, в който т. 5 и т. 27 да 
отпадат и съответно, бъдат включени за разглеждане Докладна записка с вх. № 
123/12.02.2016 г., Докладна записка с вх. № 125/16.02.2016 г. и Докладна записка с вх. № 
126/16.02.2016 г., да стане дневен ред на настоящото редовно заседание на Общинския съвет, 
моля да гласува с вдигане на ръка? 

Против. 
Въздържали се. 
 

При последвалото гласуване, Общинският съвет с 16 (шестнадесет) 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. № 79/29.01.2016 г., относно: 
Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за поддържане и 
осигуряване на обществения ред, опазване на собствеността и чистотата на територията на 
община Две могили, област Русе.  

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

  Мехмед Чолаков – Председател на Комисията по „Земеделие, 
животновъдство и гори”. 

2. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 81/04.02.2016 г., относно: 
Приемане на списък, в който се определя броя, вида и местонахождението на общинските 
жилища. 

Докладва: Георги Георгиев – Секретар на Комисията по „Териториално 
устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

3. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 82/04.02.2016 г., относно: 
Вземане на решение за нанасяне на съществуващ път по КВС на с. Помен в имот № 000206 с 
НТП „пасище, храсти” – публична общинска собственост, находящ се в землището на с. 
Помен. 
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Докладва: Светлозар Донев – Член на Комисията по „Земеделие, животновъдство 
и гори”. 

4. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 84/08.02.2016 г., относно: 
Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 18 за условията и реда за 
установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем в общински жилища и 
продажбата им в Община Две могили, област Русе. 

Докладва: Димитър Димитров – Член на Комисията по „Териториално 
устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

5. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 86/08.02.2016 г., относно: 
Информация за спазване на транспортната схема в Община Две могили през 2015 г. 

Докладва: Айдън Карамехмедов – Член на Комисията по „Териториално 
устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

6. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 89/08.02.2016 г., относно: 

Приемане Отчет за изпълнението на бюджета на Общинския съвет в Община Две могили за 
периода от 01.01.2015 г. до 31.12.22015 г. 

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

7. Докладна записка от Елка Маринова с вх. № 92/08.02.2016 г., относно: 
Освобождаване от заплащане на такса битови отпадъци за 2016 г. на СОУ „Св. Св. Кирил и 
Методий” – град Две могили, област Русе. 

Докладва: Румен Марков – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
                        Светлозар Донев – Председател на Комисията по „Образование, 

култура вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 
8. Докладна записка от Венета Димитрова с вх. № 111/11.02.2016 г., относно: 

Освобождаване от заплащане на такса битови отпадъци за 2016 г. на ОУ „Христо Ботев” – 
село Баниска, област Русе. 

Докладва: Румен Марков – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
                        Светлозар Донев – Председател на Комисията по „Образование, 

култура вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 
9. Докладна записка от Светлозар Донев с вх. № 114/11.02.2016 г., относно: 

Освобождаване от заплащане на такса битови отпадъци за 2016 г. на Професионална 
гимназия по селско стопанство „К. А. Тимирязев” – град Две могили, област Русе. 

Докладва: Румен Марков – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
                        Светлозар Донев – Председател на Комисията по „Образование, 

култура вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 
10. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 93/08.02.2016 г., относно: Отчет 

за изпълнение на Плана за действие на Община Две могили в изпълнение на Областната 
стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в 
уязвимо положение, живеещи в сходна на ромите ситуация за 2015 г. 

Докладва: Светлана Цветанова – Член на Комисията по „Образование, култура 
вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

11. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 94/08.02.2016 г., относно: 
Провеждане на открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки, с предмет: 
Възлагане на обществен превоз на пътници по междуселищните автобусни линии, по 
утвърдената Общинска транспортна схема, квота на Община Две могили. 

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

12. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 95/08.02.2016 г., относно: 
Определяне на представител на Община Две могили за провеждане на заседание на Общото 
събрание на Асоциацията по ВиК –Русе.  

Докладва: Димитър Димитров – Член на Комисията по „Териториално 
устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 
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13. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 96/08.02.2016 г., относно: 

Приемане на Програма за управление на Община Две могили за мандат 2015-2019 година. 
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”. 
Светлозар Донев – Председател на Комисията по „Образование, 

култура вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 
Айдън Карамехмедов – Председател на Комисията по „Здравеопазване 

и социална политика”. 
Мехмед Чолаков – Председетел на Комисията по „Земеделие, 

животновъдство и гори”. 
Румен Марков – Председател на „Комисия по предотвратяване и 

установяване конфликти на интереси, общинска собственост, сигурност, екология и други 
дейности” 

14. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 97/08.02.2016 г., относно: 

Намаляване на капитала на „Черни Лом 2008” ЕООД. 
Докладва: Христина Ефтимова – Председател на Комисията по „Бюджет и 

финанси”.П 
Румен Марков – Председател на „Комисия по предотвратяване и 

установяване конфликти на интереси, общинска собственост, сигурност, екология и други 
дейности” 

15. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 98/08.02.2016 г., относно: Отчет 
за развитието на спорта в Община Две могили през 2015 г. и перспективи за развитието на 
футболните клубове в Община Две могили за 2016 г. 

Докладва: Мехмед Мехмедов – Член на Комисията по „Образование, култура 
вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

16. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 99/08.02.2016 г., относно: 

Приемане на годишен план за ползване на дървесина в община Две могили и определяне 
начини на ползване на дървесината 

Докладва: Ивайло Пенев – Член на Комисията по „Земеделие, животновъдство и 
гори”. 

17. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 101/09.02.2016 г., относно: 
Допълнение на „План за развитие на Община Две могили 2014-2020 г.” 

Докладва: Георги Георгиев – Секретар на Комисията по „Териториално 
устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

18. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 107/09.02.2016 г., относно: 
Определяне на представител от Общински съвет – Две могили за член на Комисия по 
картотекиране при Община Две могили. 

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

19. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 108/09.02.2016 г., относно: 
Избор на управител на общинско търговско дружество „Черни Лом 2008” ЕООД град Две 
могили. 

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

20. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 109/09.02.2016 г., относно: 
Решение за предоставяне на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, находящи 
се на територията на Община Две могили за общо и индивидуално ползване на земеделски 
стопани, отглеждащи пасищни животни по реда на чл. 37и и чл. 37о от Закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи. 

Докладва: Ивайло Пенев – Член на Комисията по „Земеделие, животновъдство и 
гори”. 
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21. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 110/09.02.2016 г., относно: 
Провеждане на процедура за избор на регистриран одитор за извършване на независим 
финансов одит на годишния финансов отчев на „Черни Лом 2008” ЕООД, град Две могили 

Докладва: Димитър Димитров – Член на Комисията по „Териториално 
устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

22. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 117/11.02.2016 г., относно: 
Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под аренда на земеделска земя, 
придобита по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Каран Върбовка. 

Докладва: Мехмед Чолаков – Председател на Комисията по „Земеделие, 
животновъдство и гори”. 

23. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 102/09.02.2016 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Яшар Енверов Юсеинов, живеещ в град Две 
могили, на улица „Назъм Хикмет” № 13. 

Докладва: Христина Ефтимова – Член на Комисията по „Здравеопазване и 
социални дейности”. 

24. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 103/09.02.2016 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Даниела Недкова Димитрова, живееща в село 
Кацелово, на улица „Тончо Стисков” № 29. 

Докладва: Велко Иванов – Член на Комисията по „Здравеопазване и социални 
дейности”. 

25. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 104/09.02.2016 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Пенчо Йорданов Атанасов, живеещ в град 
Две могили, на улица „Русалка” № 22. 

Докладва: Димитър Димитров – Секретар на Комисията по „Здравеопазване и 
социални дейности”. 

26. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 123/12.02.2016 г., относно: 
Кандидатстване на Община Две могили към ПУДООС с проект „Закриване и рекултивация 
на съществуващо депо за битови отпадъци на територията на Община Две могили”. 

Докладва: Румен Марков – Председател на „Комисия по предотвратяване и 
установяване конфликти на интереси, общинска собственост, сигурност, екология и други 
дейности”. 

27. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 125/16.02.2016 г., относно: 
Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост. 

Докладва: Мехмед Мехмедов – Секретар на „Комисия по предотвратяване и 
установяване конфликти на интереси, общинска собственост, сигурност, екология и други 
дейности”. 

28. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 126/16.02.2016 г., относно: 
Организиране и провеждане на общо събрание на населението в град Две могили, област 
Русе. 

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

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

Първа точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 79/29.01.2016 г., относно: Приемане 
на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за поддържане и осигуряване на 
обществения ред, опазване на собствеността и чистотата на територията на община Две 
могили, област Русе.  

По нея докладва:  

1. 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” разгледа на свое заседание докладната записка, която е относно 
приемането на наредба за изменение и допълнение на наредба № 3. Това се прави във връзка 
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с постъпило предложение Районна прокуратура Бяла по реда на чл. 145, ал. 1, т. 6 от Закона 
за съдебната власт. При осъществяване на надзор за законност, защита на обществения 
интерес и правата на гражданите, Районна прокуратура извършва проверки, относно 
законосъобразността на издадените от Общинския съвет на територията на Русенска област 
подзаконови нормативни актове за регулиране на обществения ред, собствеността и 
чистотата на територията на Община Две могили. В тази връзка е установено, че в раздел I 
„Опазване на обществения ред и спокойствието на гражданите” от Наредба № 3 за 
поддържане и осигуряване на обществения ред, опазване на собствеността и чистотата на 
територията на община Две могили, област Русе, разпоредбата на чл. 4, т. 8  предвижда 
различен режим от уредения в чл. 8, ал. 3 и ал. 4 от Закона за закрила на детето, което е в 
противоречие с императивната разпоредба, води до незаконосъобразни действия и е в 
противоречие с материалния закон от по – висока степен. Чл. 41 ал.2 от Глава III 
„Административно наказателни разпоредби” е в противоречие със закон от по – висока 
степен и следва посоченият текст да бъде приведен в съответствие с разпоредбите на закона. 
Отглеждането на голям брой селскостопански животни, извън извън допустимите норми в 
чертите на населените места е свързано с редица неудобства за живеещите в близост.  
Извеждането на големите стада на паша и водопой е свързано с ежедневно замърсяване на 
улиците, които в последствие не се почистват. Във връзка със зачестилите жалби, относно 
отглеждане на селскостопански животни в личните си дворове, чиято бройка далеч 
надхвърля броя на животните, определени за лични нужди, е направено предложение за 
въвеждане на норма, с която да се забрани отглеждане на всякакъв вид селскостопански 
животни извън допустимите норми за брой и вид в жилищната зона.  

Измененията са както следва: 
§ 1 В чл. 4, т. 8 се правят следните изменения и допълнения: 

 1.  т. 8 се изменя така: 
„8 Родителите, настойниците, попечителите или другите лица, които полагат грижи за 

дете, са длъжни да го придружават на обществени места след 20,00 ч., ако детето не е 
навършило 14-годишна възраст” 

2. Създава се нова т. 8а със следното съдържание: 
„8а Родителите, настойниците, попечителите или другите лица, които полагат грижи 

за дете, са длъжни да го придружават на обществени места след след 22,00 ч., ако детето е 
навършило 14-, но не е навършило 18-годишна възраст.” 

3. Създава се нова точка 8б, със следното съдържание: 
„ 8б Ако родителите, попечителите или другите лица, които полагат грижи за дете, не 

могат да го придружат, те са длъжни да осигурят пълнолетно дееспособно лице за негов 
придружител на обществени места след 22,00 ч., ако детето е навършило 14-, но не е 
навършило 18-годишна възраст.” 

4. Създава се нова т. 16 със следното съдържание: 
„16. Провеждането на сватбени, семейни и други частни събирания на места, 

общинска собственост в това число тротоари, площади, улици, междужилищни 
пространства, градини, паркове и други територии, както и в открити частни имоти, с които 
се нарушава обществения ред и спокойствието на гражданите. „ 

5. Създава се нова т. 17 със следното съдържание: 
„17. Поставянето на външни озвучителни уредби извън туристическите и други 

обекти” 
§ 2 Създава се нов чл. 33а със следните алинеи: 
„(1) Собствениците на селскостопански животни: 
1. осигуряват условия за отглеждане на животните по начин, съобразен с техните 

физиологически и поведенчески особености; 
2. развъждат и използват животните според физиологическите и поведенчески 

особености на вида, категорията и възрастта им.” 
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„(2) За обекти на физически лица, в които се отглеждат за лични нужди 
селскостопански животни, допустимите норми за брой и вид в зависимост от мястото им на 
отглеждане на територията на Община Две могили са както следва: 

1) три едри преживни животни (ЕПЖ) и приплодите им до едногодишна възраст; 
2) десет дребни преживни (ДПЖ) с приплодите им до 6-месечна възраст; 
3) пет прасета за угояване; 
4) три броя еднокопитни и приплодите им до едногодишна възраст; 
5) десет зайкини с приплодите; 
6) 100 възрастни птици; 
7) 150 бройлера.” 
„(3) Забранява се отглеждане на всякакъв вид селскостопански животни извън 

допустимите норми за брой и вид, определени в чл. 33а, ал. 2  в жилищна зона с дворищна 
регулация на град Две могили”. 

§ 3 В чл. 41, ал. 2 се правят следните изменения: 
1. Алинея 2 се изменя така: 
„(2) Наказателните постановления се издават от кмета на общината или от негов 

заместник въз основа на акт, съставен от длъжностни лица, посочени в наредбата.” 
Становището на комисията е предложените промени да бъдат приети. 
2. Мехмед Чолаков – Председател на Комисията по „Земеделие, животновъдство и 

гори”: 
 Дейността на Общинския съвет е под надзора първо на всеки гражданин, който не е 
съгласен с приета наредба, решение и т.н., да го обжалва пред съответната институция, 
надзор за законност в защита на обществените интереси от Районна прокуратура, от 
Окръжна прокуратура, от Областния управител. В страмежа си да изпълняваме задълженията 
си като общински съветници, често изпадаме в дилеми като днешната ситуация с изменение 
и допълнение на наредба № 3. 
 В § 2, чл. 33а – Собствениците на селскостопански животни – от една страна 
граждани, които искаме да живеем по стандартите на съгражданите си от Европейския съюз 
и от друга страна – гражданите ни в конкретния случай, които по неволя отглеждат 
животните си в дворовете си в брой по-голям от допустимия и създават неудобства на 
живеещите в близост до тях. 
 Каквото и решение да приемем днес, то една от страните ще бъде ощетена. Дали 
животните ще са 3, 5, 10, кокошките 50, 100, 150, зайците 5, 10, 15, то проблемът няма да се 
разреши. Жалбите ще продължават да текат, неудобствата ще си ги имаме. Има ли решение 
за този проблем? Да, има, но това може да бъде постигнато само с общи усилия. От наша 
страна – общински съвет, общинска администрация да създадем условия на желаещите да 
отглеждат животни с места, със сгради, с облекчени условия за придобиването им и 
естествено животновъдите с разбирането, че това е бъдещето и няма как в 21 век да 
съжителстваме хора с животни. 
 Ние предлагаме в чл. 33а, ал. 3 броя на едрите преживни животни и приплодите им до 
едногодишна възраст да бъде не три, а десет. 
 Тъй като процесът ще е бавен и труден, предлагам през този мандат да насочим 
усилията си за разрешаване на тази дилема от корена. 
 А днешното решение, кавото и да бъде то ще бъде поредната козметика. Необходимо 
е да бъде изготвена дългосрочна стратегия поне за 4-5 години и аз съм убеден, че ще успеем. 

В разискванията по първа точка участие взеха: 

1. Николай Христов – Общински съветник: 

Аз искам да попитам в чл. 33а, ал. 3 пише така: Забранява се отглеждане на всякакъв 
вид селскостопански животни извън допустимите норми за брой и вид, определени в чл. 33а, 
ал. 2 в жилищна зона с дворищна регулация на град Две могили. Това важи за регулацията на 
град Две могили или за територията на Общината? Това някаква грешка ли е? 

2. Румен Марков – Общински съветник: 
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Нашата комисия изцяло подкрепя предложението на Кмета на Общината, а именно в 
чл. 33а, ал. 3 броя на едрите преживни животни и приплодите им до едногодишна възраст да 
си остане три. За целта предлагаме също да се даде по-дълъг гратисен период, за да могат 
животновъдите да си намерят подходящи терени. Нека, обаче задължително да бъде залегнат 
някакъв срок, в който това трябва да се случи. 

3. Ивайло Пенев – Общински съветник: 

Чл. 33а е абсолютно объркан – започваме с едно след това с друго. Тук се говори само 
за физически лица, което означава, че който си регистрира ЕТ за него наредбата няма да 
важи. Освен това, в комисията разглеждахме за град Две могили, сега ли се прави тази 
корекция за Община Две могили. 

4. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

За мен беше много тежко, когато вземах това решение. Реших да направя това, защото 
Общината е институцията, която трябва да регулира отношенията между хората. При мен 
дойдоха доста хора, които се оплакваха от съседите си, които гледат животни в дворовете си. 
Моментът, до който сме стигнали и е необходимо да вземем някакво решение. Преди 
няколко дни бях на посещение в МЗХ, където ми показаха приета Наредба № 44, с която се 
регламентира отглеждането на животни в Република България, в която много точно е казано 
до колко животни могат да се отглеждат в жилищни територии, а именно не повече от 3 
броя. Ако ние позволим отглеждането на 10 бр. ЕПЖ, това решение ще отиде в Областта, 
откъдето могат да ни го върнат. 

Поради тази причина аз си поддържам предложението в чл. 33а, ал. 3 броя на едрите 
преживни животни и приплодите им до едногодишна възраст да си остане три. За тази цел 
ще се даде по-дълъг гратисен период за изнасяне на животните. Все пак живеем в 21 век и 
това, което се случва в Община Две могили не е редно. Ако започнем да спазваме Наредба № 
44, така както трябва да бъде, то тогава контролът ще се осъществява не от Общината, а от 
съответните институции, а именно Агенцията по храните, г-н Ивайло Пенев много добре 
знае това, т.е. в негово лице за територията на Община Две могили. Аз съм сигурен, че ако 
сега тръгнем да обикаляме къща по къща в Две могили, няма да има човек, който да отговаря 
на необходимите условия описани в Наредба № 44. Тук вече изниква въпросът, че ако всеки 
започне да си гледа работата в нашата държава, а не да прехвърля ангажиментите от една 
институция в друга, а всяка една институция да си поеме отговорностите и да си ги 
изпълнява, то няма да се стига до тук. Държа си твърдо на позицията, която съм заел. Знам, 
че някои хора ще бъдат доволни, а други – не, но това е правилното, това е закона. 

Всеки има претенции по отношение на снегопочистването и по поддържане на 
чистотата в Общината, до мен непрекъснато постъпват жалби и сигнали, но никой не носи 
отговорността да пази чисто. 

5. Христина Ефтимова – Общински съветник: 

Г-н Марков, аз разбрах какво е Вашето предложение, само не ми стана ясно какъв ще 
е гратисният период – в предложението на Кмета на Общината е посочено период до м. 
август 2016 г. Вие друго предложение ли имате? 

6. Румен Марков – Общински съветник: 

Моето предложение е гратисният период да бъде за срок от 1 година, а именно до 
01.03.2017 г. 

7. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 

В Германия, в град с население малко повече от нашето в центъра се отглеждат 20 
крави, но по нищо не личи това. Въпросът не е в бройката, а в съзнанието на хората, в 
контрола. Който не пази чистота, няма да пази и с отглеждането дори и на 1 крава. Според 
мен хората имат нужда от един по-дълъг гратисен период – за да се създадат условия за 
отглеждане на животните ще са необходими минимум 3 години. Затова моето предложение е 
гратисният период да бъде 3 години. 

8. Даниел Николов – Сдружение „Поминък” в град Две могили: 

Съгласен съм с Кмета, съгласен съм и с Вас, общински съветници. Безспорно трябва 
да има някакъв регламент, но нека се даде по-дълъг гратисен период. Вярно е, че трябва да се 
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кандидатства по проекти, но колко време отнема това? Това е въпрос на един по-задълбочен 
професионален анализ и да не отнемаме хляба от ръцете на хората. 

9. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Разберете, ние и 10 години гратисен период да дадем, нещата ще започнат да се 
случват на 10-тата година. От 9 години сме член на Европейския съюз, а нищо все още не 
сме направили. Аз мисля, че 1 година е напълно достатъчен срок и ако ние сега приемем тези 
промени след време хората ще бъдат много доволни, повярвайте ми. Който има желание да 
се занимава с животни, има и възможността да направи това.  

10. Ивайло Пенев – Общински съветник: 

Г-н Борисов, много обвинения ми отправихте. Всички тези хора са просто вписани, но 
не отговарят на условията, не са категоризирани. 

11. Байчо Георгиев: Предлагам 15 минути почивка. През това време каня в стаята на 
председателя на общинския съвет всички председатели на групи и представени в съвета 
партии и коалиции, в опит да съгласуваме позициите си и излезем с единни становище. 
Възражения. Няма. Обявявам 15 минути почивка. 

12. Христина Ефтимова – Общински съветник: 

След направената дискусия между отделните групи общински съветници 
мнозинството стигнахме до следното решение за промени в наредба № 3, което е приложено 
към докладната записка,  именно: 

§ 1 В чл. 4, т. 8 се отменя; 
§ 2 Създава се нов чл. 4а със следните алинеи:          
„(1) Родителите, настойниците, попечителите или другите лица, които полагат грижи 

за дете, са длъжни да го придружават на обществени места след 20,00 ч., ако детето не е 
навършило 14-годишна възраст” 

„(2) Родителите, настойниците, попечителите или другите лица, които полагат грижи 
за дете, са длъжни да го придружават на обществени места след 22,00 ч., ако детето е 
навършило 14-, но не е навършило 18-годишна възраст.” 

„(3) Ако родителите, попечителите или другите лица, които полагат грижи за дете, не 
могат да го придружат, те са длъжни да осигурят пълнолетно дееспособно лице за негов 
придружител на обществени места след 22,00 ч., ако детето е навършило 14-, но не е 
навършило 18-годишна възраст.” 

4. Създава се нова т. 16 със следното съдържание: 
„16 Провеждането на сватбени, семейни и други частни събирания на места, 

общинска собственост в това число тротоари, площади, улици, междужилищни 
пространства, градини, паркове и други територии, както и в открити частни имоти, с които 
се нарушава обществения ред и спокойствието на гражданите. „ 

5. Създава се нова т. 17 със следното съдържание: 
„17. Поставянето на външни озвучителни уредби извън туристическите и други 

обекти” 
§ 3 Създава се нов чл. 33а със следните алинеи: 
„ (1) Собствениците на селскостопански животни: 
1. осигуряват условия за отглеждане на животните по начин, съобразен с техните 

физиологически и поведенчески особености; 
2. развъждат и използват животните според физиологическите и поведенчески 

особености на вида, категорията и възрастта им.” 
„(2) За обекти на физически и юридически лица, в които се отглеждат 

селскостопански животни, допустимите норми за брой и вид в зависимост от мястото им на 
отглеждане на територията на Община Две могили са както следва: 

1) три едри преживни животни (ЕПЖ) и приплодите им до едногодишна възраст; 
2) десет дребни преживни (ДПЖ) с приплодите им до 6-месечна възраст; 
3) пет прасета за угояване; 
4) три броя еднокопитни и приплодите им до едногодишна възраст; 
5) десет зайкини с приплодите; 
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6) 100 възрастни птици; 
7) 150 бройлера.” 
„(3) Забранява се отглеждане на всякакъв вид селскостопански животни извън 

допустимите норми за брой и вид, определени в чл. 33а, ал. 2  в жилищна зона.” 
§ 4 В чл. 41, ал. 2 се правят следните изменения: 
2. Алинея 2 се изменя така: 
„(2) Наказателните постановления се издават от кмета на общината или от негов 

заместник въз основа на акт, съставен от длъжностни лица, посочени в наредбата.” 
§ 5 Допълнителни разпоредби:  
По смисъла на тази наредба: „жилищна зона” е жилищно устройствена зона, 

застроена с жилищни, административни и делови сгради, хотели, учебни заведения, обекти 
на социалната инфраструктура , култура и търговия, паркинги и гаражи, търговско складови 
производства, обекти на инфраструктурата при спазване на устройствените параметри за 
плътност , интензивност и минимална озелененост за съответната жилищна зона. 

Тези промени се съдържат в направеното второ предложение от Кмета на Общината, 
които ние считаме, че са по-добре структурно подредени. Освен това, всички излязохме със 
следното предложение – след известен период от време, може би късно лятото да бъде 
направена още една корекция на тази наредба, в която да се залегне условието, че в този 
период от 1 година – 01.03.2017 г., които са влезли в процедура по проектиране или строеж 
да ги оставим да си изпълнят проектите и няма да бъдат санкционирани. За останалите да 
бъдат предприети съответните санкционни действия. 

 

Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, преминаваме към процедура на гласуване. Съгласно чл. 94, ал. 3 от нашия 
правилник Наредбата ще бъде гласувана параграф по параграф. 

 

Който е съгласен с предложението в параграф 1, така както е по второто предложение 
прочетено от г-жа Ефтимова, а именно: В чл. 4, т. 8 се отменя, моля да гласува с вдигане на 
ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
С 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се”, предложението се приема. 
 

Който е съгласен с предложението в параграф 2, така както е по второто предложение 
прочетено от г-жа Ефтимова, а именно: Създава се нов чл. 4а със следните алинеи:  

„(1) Родителите, настойниците, попечителите или другите лица, които полагат грижи 
за дете, са длъжни да го придружават на обществени места след 20,00 ч., ако детето не е 
навършило 14-годишна възраст” 

„(2) Родителите, настойниците, попечителите или другите лица, които полагат грижи 
за дете, са длъжни да го придружават на обществени места след 22,00 ч., ако детето е 
навършило 14-, но не е навършило 18-годишна възраст.” 

„(3) Ако родителите, попечителите или другите лица, които полагат грижи за дете, не 
могат да го придружат, те са длъжни да осигурят пълнолетно дееспособно лице за негов 
придружител на обществени места след 22,00 ч., ако детето е навършило 14-, но не е 
навършило 18-годишна възраст.” 

4. Създава се нова т. 16 със следното съдържание: 
„16 Провеждането на сватбени, семейни и други частни събирания на места, 

общинска собственост в това число тротоари, площади, улици, междужилищни 
пространства, градини, паркове и други територии, както и в открити частни имоти, с които 
се нарушава обществения ред и спокойствието на гражданите. „ 

5. Създава се нова т. 17 със следното съдържание: 
„17. Поставянето на външни озвучителни уредби извън туристическите и други 

обекти”, моля да гласува с вдигане на ръка. 
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Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
С 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се”, предложението се приема. 
 

Който е съгласен с предложението в параграф 3, така както е по второто предложение 
прочетено от г-жа Ефтимова, а именно: Създава се нов чл. 33а, ал. 1 със следния текст: 
„Собствениците на селскостопански животни: 1. осигуряват условия за отглеждане на животните 
по начин, съобразен с техните физиологически и поведенчески особености; 2. развъждат и 
използват животните според физиологическите и поведенчески особености на вида, категорията 
и възрастта им.”, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
С 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се”, предложението се приема. 
 

Който е съгласен с предложението в параграф 3, така както е по второто предложение 
прочетено от г-жа Ефтимова, а именно: Създава се нов чл. 33а, ал. 2 със следния текст: „За 
обекти на физически и юридически лица, в които се отглеждат селскостопански животни, 
допустимите норми за брой и вид в зависимост от мястото им на отглеждане на територията на 
Община Две могили са както следва: …”, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
С 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се”, предложението се приема. 
 

Който е съгласен с предложението, прочетено от г-жа Ефтимова, а именно: текста в 
чл. 33а, ал. 2, подточка 1 да бъде „три едри преживни животни (ЕПЖ) и приплодите им до 
едногодишна възраст”, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
С 11 (единадесет) гласа „За”, 3 (три) гласа „Против” и 2 (два) гласа „Въздържал се”, 

предложението се приема. 
 

Който е съгласен с предложението прочетено от г-жа Ефтимова, а именно: текста в чл. 
33а, ал. 2 останалите подточки да си останат във вида, в който са предложени, моля да 
гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
С 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се”, предложението се приема. 
 

Който е съгласен с предложението в параграф 3, така както е по второто предложение 
прочетено от г-жа Ефтимова, а именно: Създава се нов чл. 33а, ал. 3 със следния текст: 
„Забранява се отглеждане на всякакъв вид селскостопански животни извън допустимите норми 
за брой и вид, определени в чл. 33а, ал. 2  в жилищна зона”, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
С 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 1 (един) глас „Въздържал се”, 

предложението се приема. 
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Който е съгласен с предложението в параграф 4, така както е по второто предложение 
прочетено от г-жа Ефтимова, а именно: В чл. 41, ал. 2 се изменя така: „Наказателните 
постановления се издават от кмета на общината или от негов заместник въз основа на акт, 
съставен от длъжностни лица, посочени в наредбата.”, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
С 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се”, предложението се приема. 
 

Който е съгласен с предложението в параграф 5, така както е по второто предложение 
прочетено от г-жа Ефтимова, а именно: Допълнителни разпоредби: По смисъла на тази 
наредба:„жилищна зона” е жилищно устройствена зона, застроена с жилищни, 
административни и делови сгради, хотели, учебни заведения, обекти на социалната 
инфраструктура , култура и търговия, паркинги и гаражи, търговско складови производства, 
обекти на инфраструктурата при спазване на устройствените параметри за плътност , 
интензивност и минимална озелененост за съответната жилищна зона.”, моля да гласува с 
вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
С 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се”, предложението се приема. 
 

Който е съгласен с предложението в параграф 6, така както е по второто предложение 
прочетено от г-жа Ефтимова, а именно: Разпоредбите на § 1, § 2, § 4 и § 5 от Наредбата 
влизат в сила от 01.03.2016 г., а разпоредбата на § 3 влиза в сила от 01.03.2017 г., моля да 
гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
С 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се”, предложението се приема. 
След приключване на разискванията по първа точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл. 4, ал. 1 във връзка с чл. 93 от 

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

и взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с вх. № 79 от 

29.01.2016 г. с 14 (четиринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 2 (два) гласа 

„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 103 
  

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за поддържане и 
осигуряване на обществения ред, опазване на собствеността и чистотата на територията на 
община Две могили, област Русе. 

Приложение: Наредба № 3 за поддържане и осигуряване на обществения ред, 
опазване на собствеността и чистотата на територията на община Две могили, област Русе. 

 

Втора точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 81/04.02.2016 г., относно: Приемане 
на списък, в който се определя броя, вида и местонахождението на общинските жилища. 
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По нея докладва:  

1. Георги Георгиев – Секретар на Комисията по „Териториално устройство и 
строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

Комисията по „Териториално устройство и строителство, местно самоуправление и 
нормативна уредба” разгледа на свое заседание настоящата докладна записка, относно 
приемане на списък, в който се определя броя, вида и местонахождението на общинските 
жилища. Това се прави ежегодно в срок до 31 март, по предложение на кмета на общината с 
решение на Общинския съвет се приема списък, в който се определя броят, видът и 
местонахождението на общинските жилища по групи, съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 
от Наредба № 18 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под 
наем в общински жилища и продажбата им в община Две могили, област Русе. Становището 
на комисията е предложението да бъде прието. 

Разисквания по втора точка нямаше. 

По втора 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. 42, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 3, ал. 2 от 

Наредба № 18 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване 

под наем в общински жилища и продажбата им в община Две могили, област Русе, чл. 

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

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и Докладна 

записка с вх. № 81 от 04.02.2016 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 104 
  

1. Приема Списък на общинските жилища в Община Две могили за 2016 година. 
Приложение: Списък на общинските жилища в Община Две могили за 2016 година. 
 

Трета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 82/04.02.2016 г., относно: Вземане 
на решение за нанасяне на съществуващ път по КВС на с. Помен в имот № 000206 с НТП 
„пасище, храсти” – публична общинска собственост, находящ се в землището на с. Помен. 

По нея докладва:  

1. Светлозар Донев – Член на Комисията по „Земеделие, животновъдство и гори”: 
След входиране на докладната записка, подготвения от Бул Мап ООД, проект за 

изменение на КВС за поземлен имот № 000206 в землището на с. Помен е представен в 
Общинска служба „Земеделие” гр. Борово, офис Две могили за изготвяне на скици-проект. В 
резултат на това са изготвени три броя скици-проект с конкретизирани номера на имоти 
съответно № 000209, № 000210 и № 000211. Във тази връзка комисията по „Земеделие, 
животновъдство и гори” предлага Решението да добие следния вид :  

1. Дава съгласие да се извърши делба на имот № 000206 в местността „КЕЛДАА”, с 
начин на трайно ползване „пасище с храсти”, с площ 9.272 дка, трета категория в землището 
на с. Помен, съгласно скици-проект за изменение на КВС за поземлен имот № 000206, 
землище с. Помен, община Две могили, изготвени от Общинска служба „Земеделие” гр. 
Борово, офис гр. Две могили, по силата на която да се обособят поземлени имоти с № 
000211, начин на трайно ползване „пасище с храсти”, с площ от 8.267 дка, № 000210, начин 
на трайно ползване „пасище с храсти”, с площ от 0.397 дка и № 000209, с начин на трайно 
ползване „пасище с храсти”, с площ от 0.608 дка. 

2. Дава съгласие да се промени начина на трайно ползване на съществуващия 
проектен имот № 000210 с площ от 0.397 дка, от „Пасище с храсти” на „Полски път”. 

3. Възлага на Кмета на общината, след влизане в сила на решението да предприеме 
необходимите действия по изпълнението му, в това число – издаване на нови актове за 
общинска собственост. 

В разискванията по трета точка участие взеха: 
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1. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 

Аз искам да дам малко пояснение, относно тази докладна записка, тъй като съм от 
село Помен. Собственикът на имота иска да строи овцеферма, но се оказва, че до там няма 
прокаран път, допусната е грешка. Това е бившия стопански двор и няма достъп до там, 
затова се прави това. 

2. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Съгласен съм с предложението на комисията, нека решението се приеме в този вид. 
След приключване на разискванията по трета точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 45и и чл. 78а от 

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

общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация и Докладна записка с вх. № 82 от 04.02.2016 г. с 16 (шестнадесет) гласа 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 105 
  

1. Дава съгласие да се извърши делба на имот № 000206 в местността „КЕЛДАА”, с 
начин на трайно ползване „пасище с храсти”, с площ 9.272 дка, трета категория в землището 
на с. Помен, съгласно скици-проект за изменение на КВС за поземлен имот № 000206, 
землище с. Помен, община Две могили, изготвени от Общинска служба „Земеделие” гр. 
Борово, офис гр. Две могили, по силата на която да се обособят поземлени имоти с № 
000211, начин на трайно ползване „пасище с храсти”, с площ от 8.267 дка, № 000210, начин 
на трайно ползване „пасище с храсти”, с площ от 0.397 дка и № 000209, с начин на трайно 
ползване „пасище с храсти”, с площ от 0.608 дка. 

2. Дава съгласие да се промени начина на трайно ползване на съществуващия 
проектен имот № 000210 с площ от 0.397 дка, от „Пасище с храсти” на „Полски път”. 

3. Възлага на Кмета на общината, след влизане в сила на решението да предприеме 
необходимите действия по изпълнението му, в това число – издаване на нови актове за 
общинска собственост. 

 

Четвърта точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 84/08.02.2016 г., относно: Приемане 
на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 18 за условията и реда за установяване 
на жилищни нужди, за настаняване под наем в общински жилища и продажбата им в 
Община Две могили, област Русе. 

По нея докладва:  

1. Димитър Димитров – Член на Комисията по „Териториално устройство и 
строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

Наредба № 18 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване 
под наем в общински жилища и продажбата им в Община Две могили, област Русе е приета с 
Решение № 748 по Протокол № 52 от 20.08.2010 г. на Общински съвет – Две могили. От 
тогава до настоящия момент са извършвани изменения в нормативни актове от по-висока 
степен, като например измененията и допълненията на Административнопроцесуалния 
кодекс (АПК), публикувани в ДВ бр. 27 от 25.03.2014 г., с които бе приета общата 
нормативна рамка за въвеждането на комплексно административно обслужване (КАО) от 
администрациите в Република България, в това число и от общините. Съществена особеност 
при този вид административни услуги е, че администрацията не може да изисква от 
потребителя на услугата информация или доказателствени средства, за които са налице 
данни, събирани и поддържани в актуално състояние от самата нея или от други първични 
администратори на данни, независимо дали те се поддържат в електронна форма или на 
хартиен носител. Подготовката за въвеждане на КАО като цяло налага преглед на 
нормативните актове с местно значение и синхронизирането им с нормативните изисквания. 
Освен това са правени изменения и в Закона за общинската собственост. Резултатите, които 
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се очакват от прилагането на Наредбата се свеждат до постигане на целите, наложили 
приемането на същата. Предлаганата Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 18 
за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем в общински 
жилища и продажбата им в Община Две могили, област Русе е в съответствие с 
нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство.  

 Становището на комисията е предложението да бъде прието, като предлагаме чл. 27, 
ал. 1 да се измени така: „(1) С решение на Общинския съвет в резервния жилищен фонд 
могат да се настаняват семейства, чиито жилища са станали негодни за обитаване в резултат 
на природни и стихийни бедствия и аварии или са застрашени от самосрутване, като същите 
се отнасят за територията на Община Две могили.” 

В разискванията по четвърта точка участие взеха: 

1. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Напълно подкрепям и съм съгласен с предложението на комисията. Искам само да 
кажа защо стигнахме до тук – бях потърсен от един господин, който се оказа, че живее на 
квартира със семейството си и изпитва нужда от настаняване в общинско жилище. След като 
поставих въпроса в отдел „Общинска собственост” в Общината се оказа, че варианта е 
съответното жилище да минава през Общински съвет и да се отдава чрез търг. Този факт мен 
много ме озадачи, за което разговарях и със секретаря на Общината и се оказа, че наистина в 
тази наредба не е залагнато картотекиране на имотите, комисия за разглеждане на тези, 
които наистина са крайно нуждаещи се . От тази гледна точка подходихме и по този начин с 
тази наредба. Много е правилно това, което казахте г-н Димитров, но освен хора, пострадали 
от стихийни бедствия, има и семейства, които са крайно нуждаещи се и изпитват нужда 
някой да им помогне. 

 

Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, преминаваме към процедура на гласуване. Съгласно чл. 94, ал. 3 от нашия 
правилник Наредбата ще бъде гласувана параграф по параграф. 

 

Който е съгласен с предложението в параграф 1, така както е по докладната записка, 
моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
С 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се”, предложението се приема. 
 

Който е съгласен с предложението в параграф 2, така както е по докладната записка, 
моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
С 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се”, предложението се приема. 
 

Който е съгласен с предложението в параграф 2, така както е по докладната записка, 
моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
С 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се”, предложението се приема. 
 

Който е съгласен с предложението в параграф 3, така както е по докладната записка, 
моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
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Няма. 
С 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се”, предложението се приема. 
 

Който е съгласен с предложението в параграф 4, така както е по докладната записка, 
моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
С 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се”, предложението се приема. 
 

Който е съгласен с предложението в параграф 5, така както е по докладната записка, 
моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
С 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се”, предложението се приема. 
 

Който е съгласен с предложението в параграф 6, така както е по предложение на 
Комисията по „Териториално устройство и строителство, местно самоуправление и 
нормативна уредба”, а именно: чл. 27, ал. 1 да се измени така: „(1) С решение на Общинския 
съвет в резервния жилищен фонд могат да се настаняват семейства, чиито жилища са 
станали негодни за обитаване в резултат на природни и стихийни бедствия и аварии или са 
застрашени от самосрутване, като същите се отнасят за територията на Община Две 
могили.”, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
С 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се”, предложението се приема. 
 

Който е съгласен с предложението в параграф 7, така както е по докладната записка, 
моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
С 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се”, предложението се приема. 
 

Който е съгласен с предложението в параграф 8, така както е по докладната записка, 
моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
С 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се”, предложението се приема. 
 

Който е съгласен с предложението в параграф 9, така както е по докладната записка, 
моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
С 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се”, предложението се приема. 
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Който е съгласен с предложението в параграф 10, така както е по докладната записка, 
моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
С 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се”, предложението се приема. 
 

Който е съгласен с предложението в параграф 11, така както е по докладната записка, 
моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
С 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се”, предложението се приема. 
 

Който е съгласен с предложението в параграф 12, така както е по докладната записка, 
моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
С 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се”, предложението се приема. 
 

Който е съгласен с предложението в параграф 13, така както е по докладната записка, 
моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
С 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се”, предложението се приема. 
 

Който е съгласен с предложението в параграф 14, така както е по докладната записка, 
моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
С 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се”, предложението се приема. 
 

Който е съгласен с предложението в параграф 15, така както е по докладната записка, 
моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
С 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се”, предложението се приема. 
 

Който е съгласен с предложението в параграф 16, така както е по докладната записка, 
моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
С 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се”, предложението се приема. 
 

Който е съгласен с предложението в параграф 17, така както е по докладната записка, 
моля да гласува с вдигане на ръка. 
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Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
С 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се”, предложението се приема. 
 

Който е съгласен с предложението в параграф 18, така както е по докладната записка, 
моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
С 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се”, предложението се приема. 
След приключване на разискванията по четвърта точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл. 4, ал. 1 във връзка с чл. 93 от Правилник № 1 за 

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 

му с общинската администрация, при спазване на изискванията на чл. 79 от 

Административнопроцесуалния кодекс и чл. 8, чл. 11, ал. 3, чл. 15, ал. 1, чл. 26, ал. 1 и 

ал. 2 и чл. 28, ал. 1 и ал. 2 от Закона за нормативните актове и Докладна записка с вх. 

№ 84 от 08.02.2016 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) 

гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 106 
 

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 18 за условията и реда за 
установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем в общински жилища и 
продажбата им в Община Две могили, област Русе, която влиза в сила от 01.03.2016 г. 

Приложение: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 18 за условията и 
реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем в общински жилища и 
продажбата им в Община Две могили, област Русе; 
 

Пета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 86/08.02.2016 г., относно: 

Информация за спазване на транспортната схема в Община Две могили през 2015 г. 
По нея докладва:  

1. Айдън Карамехмедов – Член на Комисията по „Териториално устройство и 
строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

Комисията по „Териториално устройство и строителство, местно самоуправление и 
нормативна уредба” разгледа на свое заседание представената ни информация за спазване на 
транспортната схема в Община Две могили през 2015 г. Тя се внася въз основа на наше 
Решение № 48, с което приехме график за 2016 г., относно изготвяне и представяне на 
отчетите и информациите, които следва да бъдат представени на редовните заседания на 
Общински съвет-Две могили. Съгласно същия за месец февруари 2016 г. е предвидено 
представяне на Информация, относно спазване на транспортната схема в Община Две 
могили през 2015 г. Становището на комисията е информацията да бъде приета, но аз имам 
един въпрос към Кмета на Общината – ако е възможно да се проведат разговори с Кмета на 
Община Бяла, за да се възстанови линията Помен – Бяла. 

В разискванията по пета точка участие взеха: 

1. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

При мен постъпиха доста сигнали по отношение на автобусите, които не спират на 
автогарата. След по-продължително изучаване на проблема и след среща със собственика на 
фирма „Искра” се оказа, че автобусите на спират на нашата автогара, защото когато е 
извършван търга по ЗОП за определяне на съответното направление в град Русе не е 
постъпило писмо от Община Две могили, за да може да бъде вписана и автогара – Две 
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могили. Аз по никакъв начин не мога да ги задължа да спират на автогарата, в нарушение 
сме, защото автобусът си спира където си поиска. Изпратили сме писмо до г-н Пламен 
Стоилов и вече на предстоящия търг, който ще бъде проведен ще бъде включена и Автогара 
– Две могили. 

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 Правилник № 1 за 

организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието 

му с общинска администрация във връзка с Решение № 48, взето на заседание на 

Общински съвет с Протокол № 4/18.12.2015 г. и Докладна записка с вх. № 86/08.02.2016 

г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 107 
  

1. Приема информация за спазване на транспортната схема в Община Две могили през 
2015 г. 
 Приложение: Информация за спазване на транспортната схема в Община Две могили 
през 2015г. 
 

Шеста точка от дневния ред: 

Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 89/08.02.2016 г., относно: Приемане 
Отчет за изпълнението на бюджета на Общинския съвет в Община Две могили за периода от 
01.01.2015 г. до 31.12.22015 г. 

По нея докладва: 

1. Христина Ефтимова – Председател на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
Комисията по „Бюджет и финанси” разгледа на свое заседание докладната записка, 

относно приемане Отчет за изпълнението на бюджета на Общинския съвет в Община Две 
могили за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.22015 г. От него се вижда, че изпълнението му е 
на 93 %, направен е подробен разчет на разходване на средствата, поради което становището 
на комисията е той да бъде приет. 

Разисквания по шеста точка нямаше. 

По шеста 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. № 89 от 08.02.2016 г. с 16 (шестнадесет) гласа 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 108 
  

1. Приема Отчета за изпълнението бюджета на Общинския съвет в Община Две 
могили за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г. 

Приложение: Отчет за изпълнението бюджета на Общинския съвет в Община Две 
могили за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г. 
 

Седма точка от дневния ред: 

Докладна записка от Елка Маринова с вх. № 92/08.02.2016 г., относно: 
Освобождаване от заплащане на такса битови отпадъци за 2016 г. на СОУ „Св. Св. Кирил и 
Методий” – град Две могили, област Русе. 

По нея докладва:  

1. Румен Марков – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
Тази и следващите две докладни записки бяха разгледани на заседание на Комисията 

по „Бюджет и финанси” и, тъй като желанието за освобождаване от заплащане на ТБО на 



 

 20

училищата са постъпили след приемането на бюджета и приходите от тях вече са залегнати в 
този бюджет, становището на комисията е и трите докладни записки да не се приемат. 

2. Светлозар Донев – Председател на Комисията по „Образование, култура 
вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”: 

Аз също ще взема отношение и по трите докладни записки. Първо искам да се извиняя 
в лицето на г-н Борисов и общинска администрация за неудобството, което ще получат за 
последващата актуализация на бюджета за тези около 15 000 лева. Докладните записки бяха 
внесении малко по-късно по субективни и обективни причини, благодарение на дългите 
разговори с Кмета на Общината. Виждам и знам, че Общината не разполага с пари. Минаха 4 
месеца, откакто ходихме по различните населении места от Общината, където се задаваха 
редица въпроси, като например как ще се оправи салона на СОУ-то, плувния басейн и т. н. 
Благодарение на Общинския съвет в предходния мандат в продължение на две-три години 
тези средства бяха използвани в училищата. Това са реални пари и с освобождаването от 
заплащане на ТБО те ще влязат в съответното училище. Аз поддържам мнението, че 
училищата трябва да бъдат освободени от заплащането на тази такса. 

Сега вариантите са два – първо да не бъдем освободени, което си е в правото на 
Общината; вторият вариант е да бъдем освободени и както всяка година да си представяме 
отчети за какво ще бъдат разходвани средствата. Стигнахме до там, че разговаряхме дори на 
училищата да им бъде осигурен портиер от Общината, за да могат тези средства по някакъв 
начин да се оправдаят.  

Нека всеки един от вас да гласува по съвест, но парите, както в Общината, така и в 
училищата не достигат. 

В разискванията по седма точка участие взеха: 

1. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 

Аз съм съпричастен с искането на г-н Донев, запознат съм със състоянието на 
училищата. Да, изтървахме срока, да парите са предвидени в бюджета, но след проведени 
разговори с г-н Борисов решихме тези пари в последствие всеки ръководител на съответното 
училище и детска градина да си направи искане пред Кмета на Общината кой за какво ще 
използва тези суми и след решение на Общинския съвет да му ги върнем. 

2. Николай Христов – Общински съветник:  

Аз не споделям мнението на г-н Чолаков. Както всички знаете ТБО е компонент от 
сметосъбиране, сметоизвозване, почистване на териториите за обществено ползване, 
поддържане на депа. Къде имаме толкова натрупан резерв, за да връщаме пари? Ако 
Общината не извършва дейността по сметосъбиране, сметоизвозване и почистване в частта 
си ПГСС; СОУ и ОУ, да. Мисля, че в момента нямаме основание да ги освобождаваме, а по-
скоро трябва дворовете на училищата да бъдат добре почистени, за да станат едно по-добро 
място за пребиваване на нашите деца.  

3. Светлозар Донев – Общински съветник: 

Да, г-н Христов, ТБО е право на Общината да си я изисква от нас. Тези пари, обаче 
във Вашия мандат Вие в отчета си писахте, че имате капиталови разходи  в тези училища 
благодарение на тази ТБО. Г-н Борисов, Вие в отчета си за изпълнението на бюджета 
следващата година колко капиталови разходи ще имате, макар и малко? Подкрепям 
предложението на г-н Чолаков, но нека средствата бъдат използвани за училищата. 

4. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Аз съм твърдо за неосвобождаване на училищата от ТБО не за нещо друго, а защото 
тези средства пак ще бъдат върнати към децата. Изпитваме голям недостиг по осигуряване 
на средства за тениса на маса и футболния отбор детско-юношеската школа. Знаете много 
добре, че едва намерихме срадства, за да могат нашите деца да участват в състезанията, 
знаете че отбора по тенис на маса замината на световно първенство в Израел. Аз ви 
гарантирам, че тези средства ще бъдат разпределени точно така – половината за клуба по 
тенис на маса, другата половина на отбора по футбол. Ние Общината няма да ползваме 
средствата нито за капиталови разходи, нито за нещо друго. В крайна сметка тези деца са 
деца и от Вашите училища и те представят не само Общината, но и училищата. Мисля, че 
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това им се полага – да бъдат добре облечени с хубави спортни екипи да имат самочувствие 
като отидат на тези състезания да ни представят нас. 

От гледна точка на това, което каза Николай Христов – Общината, ние сме длъжни да 
почистваме училищата и винаги доколкото знам сме откликвали и никога не сме отказвали. 

5. Светлозар Донев – Общински съветник: 

Точно така е, Общината винаги е откликвала и ни е помагала. Както казвате, да те са 
деца, това са наши деца, но това са средства, които трябва да се осигурят от бюджета на 
Общината. Благодарение на предишния Общински съвет бяха подпомогнати и училищните 
бюджети, а Вие сега просто си попълвате „дупките” в бюджета. 

6. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Това не са „дупки” г-н Донев, а недостиг. Знаете какво е финансовото състояние и аз 
не искам да се оправдавам. Тези средства ще бъдат насочени пак към децата, но в тази криза 
всеки трябва да е съпричастен, защото така или иначе Общината дофинансира училищата. 
Ангажимент е на директорите на училищата начина, по който трябва да се подходи, за да 
има повече деца, тъй като държавната политика за финансиране е на база бройката на децата. 
Това означава, че ако качеството на образование е на ниво, ако децата имат добри условия да 
се обучават и получават високи резултати за реализация след средно образование, училищата 
ще бъдат пълни, а оттам ще има и добро финансиране от държавата. 

След приключване на разискванията по седма точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 

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

Правилник № 1 за организация и дейността на Общински съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинска администрация и Докладна записка с вх. № 

92/08.02.2016 г. с 11 (единадесет) гласа „За”, 1 (един) гласа „Против” и 3 (три) гласа 

„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 109 
  

1. Не освобождава от заплащате на такса битови отпадъци за 2016 г. на СОУ „Св. Св. 
Кирил и Методий” – град Две могили, област Русе. 

 

Осма точка от дневния ред: 

Докладна записка от Венета Димитрова с вх. № 111/11.02.2016 г., относно: 
Освобождаване от заплащане на такса битови отпадъци за 2016 г. на ОУ „Христо Ботев” – 
село Баниска, област Русе. 

По осма точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 

във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 Закона за местното самоуправление и местната 

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

Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация 

и Докладна записка с вх. № 111/11.02.2016 г. с 11 (единадесет) гласа „За”, 1 (един) гласа 

„Против” и 3 (три) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 110 
  

1. Не освобождава от заплащате на такса битови отпадъци за 2016 г. на ОУ „Христо 
Ботев” – село Баниска, област Русе. 

 

Девета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Светлозар Донев с вх. № 114/11.02.2016 г., относно: 
Освобождаване от заплащане на такса битови отпадъци за 2016 г. на Професионална 
гимназия по селскостопанство „К. А. Тимирязев” – град Две могили, област Русе. 

По девета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 

във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 Закона за местното самоуправление и местната 

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

Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация 
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и Докладна записка с вх. № 114/11.02.2016 г. с 11 (единадесет) гласа „За”, 1 (един) гласа 

„Против” и 3 (три) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 111 
  

1. Не освобождава от заплащате на такса битови отпадъци за 2016 г. на 
Професионална гимназия по селскостопанство „К. А. Тимирязев” – град Две могили, област 
Русе. 

 

Десета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 93/08.02.2016 г., относно: Отчет за 
изпълнение на Плана за действие на Община Две могили в изпълнение на Областната 
стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в 
уязвимо положение, живеещи в сходна на ромите ситуация за 2015 г. 

По нея докладва:  

1. Светлана Цветанова – Член на Комисията по „Образование, култура 
вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”: 

Комисията по „Образование, култура вероизповедания, символика, младежта, спорта 
и туризма” разгледа на свое заседание представения ни отчет за изпълнение на Плана за 
действие на Община Две могили в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на 
българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо положение, живеещи 
в сходна на ромите ситуация за 2015 г. Планът за действие определя и планира задачите и 
усилията на местната власт и общността, към проблемите на ромите в общината. Той e 
неразделна част от Областната стратегия за интегриране на ромите на територията на област 
Русе и се основава на приоритетите и насоките в държавната политика за тази сфера и 
конкретно на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 
(2012- 2020). Акцент в Плана за действие е постигането на баланс между дейностите по 
социалното включване и дейностите, гарантиращи устойчиво развитие на общността. 
 Реализирането на общинската политика в приоритетните направления е непрекъснат 
процес, но също и инструмент за единодействие на местните инициативи с държавните 
изисквания. Целта е да се подобри благосъстоянието на българските граждани от ромски 
произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите 
ситуация. 

Становището на комисията е предложеният ни проект на решение да бъде приет. 
Разисквания по десета точка нямаше. 

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

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

администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 

Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация 

и във връзка с Решение № 48, взето на заседание на Общински съвет-Две могили с 

Протокол № 4/18.12.2015 г. и Докладна записка с вх. № 93/08.02.2016 г. с 16 

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

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 112 
  

1. Приема Отчет за изпълнение на Плана за действие на Община Две могили в 
изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски 
произход и други граждани в уязвимо положение, живеещи в сходна на ромите ситуация за 
2015 г. 

Приложение: Отчет за изпълнение на Плана за действие на Община Две могили в 
изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски 
произход и други граждани в уязвимо положение, живеещи в сходна на ромите ситуация за 
2015 г. 
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Единадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 94/08.02.2016 г., относно: 
Провеждане на открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки, с предмет: 
Възлагане на обществен превоз на пътници по междуселищните автобусни линии, по 
утвърдената Общинска транспортна схема, квота на Община Две могили. 

По нея докладва:  

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

В Общински съвет Две могили е постъпила докладна записка, относно провеждане на 
открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки, с предмет: Възлагане на 
обществен превоз на пътници по междуселищните автобусни линии, по утвърдената 
Общинска транспортна схема, квота на Община Две могили. През 2011 година е проведен 
Конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по междуселищните автобусни линии 
от утвърдената Общинска транспортна схема на Община Две могили по реда на Наредба № 
2/15.03.2002 година и е сключен Договор № 100 от 29.04.2011 година с ЕТ „ЕВГЕНИЙ 
НИКОЛАЕВ”, който изтича на 29.04.2016 година. Налага се провеждане на нов конкурс и 
сключване на договор за срок от 5 години. Комисията по „Териториално устройство и 
строителство, местно самоуправление и нормативна уредба” разгледа на свое заседание 
докладната записка и излезе със становище предложеният ни проект на решение да бъде 
приет. 

В разискванията по единадесета точка участие взеха: 

1. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 

Аз мисля, че тук е мястото да кажа, че има проблем с линията Русе – Могилино – 
когато се изготвя транспортната схема нека се обърне внимание на това, че линията, която 
тръгва от град Русе в последното разписание, превозът оставя пътниците на определено 
място и се налага хората да си търсят друг превоз до село Могилино или вървят пеш. 

2. Петко Антонов – Кмет на Кметство село Могилино: 

Да, в действителност автобусът стига до село Баниска и от там нататък пътниците, 
които са до Могилино или Помен търсят начин как да се придвижват. 

3. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

След като беше входирана докладната записка към мен беше отправен въпросът дали 
договорът може да бъде сключен за по-дълъг период от време. Аз не съм юрист и няма как да 
поема ангажимента да кажа примерно не за 5, а за 10 години. 

4. Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет: 

Това е свързано с праговете по ЗОП и там сме ограничени. Ако вземем решение, което 
е над този праг вече отиваме на друга процедура, така че е хубаво да бъде за 10 години, но 
ако го направим за толкова ще натоварим допълнително, тези които искат да участват в 
конкурса. 

След приключване на разискванията единадесета 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. 14, ал. 3, т. 2 от Закона за 

обществените поръчки, във връзка с чл. 19, ал. 2 от Закона за автомобилните превози, 

чл. 16в, ал. 1 и чл. 16д, ал. 1 от Наредба № 2 за условията и реда за утвърждаване на 

транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, 

чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и дейността на Общински съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация и Докладна 

записка с вх. № 94/08.02.2016 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 

0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 113 
  

1. Да се проведе процедура по реда на Закона за обществените поръчки за възлагане 
на обществен превоз на пътници по утвърдени междуселищни автобусни линии от 
Общинската транспортна схема, квота на Община Две могили, за срок от 5 /пет/ години, с 
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предмет на конкурса – осъществяване на обществен превоз на пътници по междуселищните 
линии от утвърдената Общинска транспортна схема, както следва: 

� Две могили-Русе - два курса дневно 

� Две могили-Батин – два курса дневно 

� Две могили-Кацелово – един курс дневно 

� Две могили-Помен – два курса дневно 
 

� Автобусна линия Две могили - Русе, два курса дневно : 

І-ви курс: Час на тръгване от автогара Две могили  - 8.00 ч 
                  Час на пристигане в автогара Юг Русе  - 8.40 ч. 
                  Час на тръгване от автогара Юг Русе  - 11.00 ч. 

                                    Час на пристигане в автогара Две могили - 11.40 ч. 
 ІІ-ри курс: Час на тръгване от автогара Две могили  - 14.20 ч. 

  Час на пристигане в автогара Юг Русе  - 15.00 ч. 
                  Час на тръгване от автогара Юг Русе   - 16.00 ч. 
                  Час на пристигане в автогара Две могили  - 16.40 ч. 

 

График на движение 

Час, минути 
Маршрут 

Час, минути 

Прист. Стои Тръгва Прист. Стои Тръгва 

  11,00 Автогара Русе юг 08,40   

11,30 1 11,31 р. Тръстеник 08,09 1 08,10 

11,40   Автогара Две могили   08,00 

       

  16,00 Автогара Русе юг 15,00   

16,30 1 16,31 р. Тръстеник 14,29 1 14,30 

16,40   Автогара Две могили   14,20 

� Автобусна линия Две могили-Батин, два курса дневно, като се изпълнява само в 

учебно време (от 15.09. до 30.06) 

І-ви курс: Час на тръгване от автогара Две могили  - 5.35 ч. 
 Час на пристигане в сп. Батин   - 6.21 ч. 
 Час на тръгване от сп. Батин    - 6.30 ч. 
 Час на пристигане в автогара Две могили - 7.16 ч. 

 

График на движение 

Час, минути   
Маршрут 

Час, минути 

Прист. Стои Тръгва Прист. Стои Тръгва 

  5,35 Две могили 7,16   

5,45 1 5,46 Обретеник 7,05 1 7,06 

5,54 1 5,55 Е.Йосиф 6,56 1 6,57 

6,08 1 6,09 Г. Абланово 6,42 1 6,43 

6,21   Батин   6,30 
 

ІІ-ри курс: Час на тръгване от автогара Две могили  - 14.00 ч. 
                Час на пристигане в сп. Батин    - 14.46 ч. 
                                     Час на тръгване от сп. Батин    - 15.00 ч. 
  Час на пристигане в автогара Две могили  - 15.46 ч. 
 

График на движение 

Час, минути 
Маршрут 

Час, минути 

Прист. Стои Тръгва Прист. Стои Тръгва 

  14,00 Две могили 15,46   

14,10 1 14,11 Обретеник 15,35 1 15,36 

14,19 1 14,20 Е.Йосиф 15,26 1 15,27 
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14,33 1 14,34 Г.Абланово 15,12 1 15,13 

14,46   Батин   15,00 
 

� Автобусна линия Две могили-Кацелово, един курс дневно: 

 

І-ви курс: Час на тръгване от автогара Две могили - 16.40 ч. 
Час на пристигане в сп. Кацелово  - 17.50 ч. 
Час на тръгване от сп. Кацелово   - 18.00 ч. 
Час на пристигане в автогара Две могили   - 18.50 ч. 

 

График на движение 

Час, минути   
Маршрут 

Час, минути 

Прист. Стои Тръгва Прист. Стои Тръгва 

   Две могили   16.40 

   Батишница 16.50 1 16.51 

   Бъзовец 17.00 1 17.01 

   Чилнов 17.10 1 17.11 

   Широково 17.20 1 17.21 

   Острица 17.30 1 17.31 

   Каран Върбовка 17.40 1 17.41 

  18.00 Кацелово 17.50   

18.10 1 18.11 Каран Върбовка    

18.20 1 18.21 Острица    

18.30 1 18.31 Широково    

18.40 1 18.41 Пепелина    

18.50   Две могили    

� Автобусна линия Две могили-Помен, два курса дневно: 

 І-ви курс: Час на тръгване от автогара Две могили                        - 5.45 ч. 
 Час на пристигане в сп. Помен              - 7.00 ч. 
 Час на тръгване от сп. Помен              - 7.01 ч. 
 Час на пристигане в автогара Две могили            - 8.00 ч. 
 

График на движение 

Час, минути 
Маршрут 

Час, минути 

Прист. Стои Тръгва Прист. Стои Тръгва 

  5,45 Две могили 8,00   

5,58 1 5,59 Батишница 7,45 1 7,46 

6,05 1 6,06 Бъзовец 7,30 1 7,31 

6,18 1 6,19 Чилнов 7,22 1 7,23 

6,32 1 6,33 Баниска 7,17 1 7,18 

6,43 1 6,44 Могилино 7,06 1 7,07 

7,00   Помен   7,01 
 

 ІІ-ри курс: Час на тръгване от автогара Две могили     - 11.50 ч 

               Час на пристигане в сп. Могилино      - 13.00 ч 

                         Час на тръгване от сп. Могилино                  - 13.30ч 

 /не минава през сп. Помен / 
          Час на пристигане в автогара Две могили                  - 14.20ч 

 

График на движение 

Час, минути 
Маршрут 

Час, минути 

Прист. Стои Тръгва Прист. Стои Тръгва 

  11,50 Две могили 14,20   

12,03 1 12,04 Батишница 14,04 1 14,05 
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12,10 1 12,11 Бъзовец 13,56 1 13,57 

12,23 1 12,23 Чилнов 13,43 1 13,44 

12,28 1 12,29 Баниска 13,37 1 13,38 

12,42 1 12,43 Помен - - - 
13,00   Могилино   13.30 

 

2. Възлага на Кмета на Община Две могили да проведе процедура по реда на Закона за 
обществените поръчки за възлагане на обществен превоз на пътници по междуселищни 
автобусни линии от утвърдената Общинска транспортна схема на Община Две могили. 

 

Дванадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 95/08.02.2016 г., относно: 
Определяне на представител на Община Две могили за провеждане на заседание на Общото 
събрание на Асоциацията по ВиК –Русе.  

По нея докладва:  

1. Димитър Димитров – Член на Комисията по „Териториално устройство и 
строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

Комисията по „Териториално устройство и строителство, местно самоуправление и 
нормативна уредба” разгледа на свое заседание настоящата докладна записка, която е във 
връзка с постъпило писмо от Областен управител на Област Русе в Община Две могили за 
насрочване на заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и 
канализация - град Русе за 25.02.2016 година от 11:00 часа. Предложението е при 
невъзможност Кметът на общината да вземе участие в заседанието на Общото събрание на 
Асоциацията по ВиК – Русе, което ще се проведе на 25.02.2016 г. от 11:00 часа в град Русе, 
определя Красимира Русинова - зам.-кмет на Община Две могили да го представлява. 
Становището на комисията е предложеният ни проект на решение да бъде приет. 

Разисквания по дванадесета точка нямаше. 

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

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

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

дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация във връзка с чл. 198е, ал. 3 и ал. 5 от Закона за водите и Докладна 

записка с вх. № 95/08.02.2016 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 

0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 114 
  

1. При невъзможност Кметът на общината да вземе участие в заседанието на Общото 
събрание на Асоциацията по ВиК – Русе, което ще се проведе на 25.02.2016 г. от 11:00 часа в 
град Русе, определя Красимира Русинова - зам.-кмет на Община Две могили да го 
представлява. 

2. Приема отчета за дейността на Асоциацията по водоснабдяване и канализация – 
Русе, за 2015 година. 

2.1. Приема отчета за изпълнението на бюджета на Асоциацията по водоснабдяване и 
канализация – Русе. 

2.2. Приема бюджета на Асоциацията по водоснабдяване и канализация – Русе, за 
2016 година. 

2.3. Дава принципно съгласие, активите – ВиК системи и съоръжения, намиращи се на 
територията на с. Топчий, с. Просторно, с. Равно и с. Каменово включени в списъците по 
Приложение 1 на окончателните протоколи за разпределяне на собствеността на Община 
Ветово, да бъдат предоставени, както следва: тези на с. Топчий и с. Просторно – на Община 
Разград, Област Разград и тези на с. Равно и с. Каменово – на Община Кубрат, Област 
Разград, като „Водоснабдяване и канализация” ООД – Русе ги отпише от счетоводния си 
баланс. 
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2.4. Приема информация, относно писма изх. № 09-01-261/19.06.2015 г. на Община 
Русе и писмо изх. № 15-00-27/04.08.2015 г. на Община Борово с искане за предоставяне на 
ВиК системите и съоръженията на територията на с. Тетово, община Русе и селата Батин, 
Горно Абланово и Екзарх Йосиф за стопанисване, поддържане и експлоатация на като 
„Водоснабдяване и канализация” ООД – Русе и предстоящите задачи за Асоциацията по 
водоснабдяване и канализация – Русе през 2016 година. 

2.5. Разни. 
3. При поставяне на допълнителни въпроси на заседанието да приема предложенията 

към същите за информация, като при необходимост да гласува както намери за добре и с 
оглед запазване интереса на община Две могили. 

 

Тринадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 96/08.02.2016 г., относно: Приемане 
на Програма за управление на Община Две могили за мандат 2015-2019 година. 

По нея първо бе дадена думата на Божидар Борисов – Кмет на Общината: 
Вече сме на 3-тия месец от нашето управление и това беше и крайният срок, в който 

аз трябваше да представя пред Вас Програмата си за управление на Община Две могили за 
мандат 2015-2019 година. 

В тази Програма аз и моят екип се постарахме да предвидим дейности, които ще 
доведат до там, че Община Две могили ще стане едно по-добро място за живеене. 
Възползвали сме се и от предстоящото изграждане на автомагистрала Русе – Велико 
Търново, тъй като единият от вариантите преминава през Две могили. Насочили сме си 
усилията към образованието, тъй като ако няма добро образование, няма да има и хора, 
които да се развиват тук. От тази гледна точка в Програма заламе на създаване на добри 
условия за провеждане на учебния процес; отделени са средства за изграждане на спортна 
база, за извънучебна форма на занимания; след това залагаме на развитието на бизнеса, чрез 
отделяне на средства от бюджета на Общината и по линия на Европейските програми, 
местни инициативни групи, трансгранично сътрудничество; предвиждаме също така да се 
извършват реконструкции по различните населени места, което е съобразено с желанието на 
хората от селата. При разглеждането на тази Програма ми казаха, че е доста „смела”, но в 
крайна сметка ние залагаме това, което трябва да се направи и да търсим начин за 
изпълнението и. 

По отношение на годишния отчет за изпълнение на мероприятията с г-жа Андреева, 
която отговаря за нашата Община проведохме разговор, на който стана ясно, че през 2017 – 
2018 година доста от мероприятията, които са били от предходния мандат и от нашия мандат 
ще трябва да се случат в този период, за което ние сме си поставили доста амбициозни цели 
за тези две години, но ще направим всичко възможно, за да ги реализираме. Надяваме се на 
Вашата подкрепа за това. 

1. Христина Ефтимова – Председател на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
Кметът на Общината ни е предложил за приемане Програма за управление на Община 

Две могили за мандат 2015-2019 година. Това е програма, която се внася за сведение, 
отворена е и по всяко време може да се допълва или променя. Чест прави на Кмета на 
Общината, че е написана с един по-широк поглед. Да, програма е доста смела и амбициозна, 
но аз съм сигурна, че ще получи пълна подкрепа от всички нас. Пожелавам на Кмета на 
Общината успешно изпълнение на програмата. 

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” разгледа на свое заседание програмата. Тя е написана с ясни мотиви, 
голям замисъл и лично аз, считам че е напълно изпълнима. Становището на комисията е тя 
да бъде приета. 

3. Светлозар Донев – Председател на Комисията по „Образование, култура 
вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”: 



 

 28

 Наистина г-н Борисов е прав, като казва, че броя на учениците определя и 
финансовото състояние на училищата. Но аз ще кажа, че не само качеството на образование 
има роля в това, а и демографския срив. 

Относно образованието – единственото притеснение, което изпитвам е от т. 1 думата 
„Оптимизация”, която за мен е много лоша дума, защото е свързана със закриване. Второто, 
което ми е притеснително, защото е много трудно да се направи, това е „създаване на 
ангажираност на родителите от местната общност”. 

4. Айдън Карамехмедов – Председател на Комисията по „Здравеопазване и социална 
политика”: 

Програмата в частта, която касае здравеопазването и социалната политика за пореден 
път мога да кажа на Кмета на Общината, че е доста „смела”. Въпросите, които ни 
интересуваха в тази част ги изяснихме на заседанието на комисията, на което Кметът беше 
доста изчерпателен, поради което становището на Комисията по „Здравеопазване и социална 
политика” е програмата да бъде приета. 

5. Мехмед Чолаков – Председетел на Комисията по „Земеделие, животновъдство и 
гори”: 

Програма за управление на Община Две могили за мандат 2015-2019 година беше 
разгледана и на заседание на Комисията по „Земеделие, животновъдство и гори” и ние я 
приемаме. Само искам да кажа на г-н Борисов – препоръчвам Ви, във Вашата програма, 
предвид дечатите, които водихме днес да залегнете и изготвянето на една Стратегия за 
развитието на животновъдството и земеделието в Община Две могили.  

6. Румен Марков – Председател на Комисията по „Предотвратяване и установяване 
конфликти на интереси, общинска собственост, сигурност, екология и други дейности”: 
 Комисията по „Предотвратяване и установяване конфликти на интереси, общинска 
собственост, сигурност, екология и други дейности” също разгледа на свое заседание 
представената ни Програма за управление на Кмета на Общината и излезе със становище тя 
да бъде приета. 

Разисквания по тринадесета точка нямаше. 

По тринадесета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 44, ал. 

5 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 12 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 3, ал. 2, т. 10 от Правилника за 

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 

му с общинската администрация и Докладна записка с вх. № 96/08.02.2016 г. с 16 

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

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 115 
  

1. Приема за сведение Програма за управление на Община Две могили за мандат 2015 
- 2019 година. 

 

Четиринадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 97/08.02.2016 г., относно: 
Намаляване на капитала на „Черни Лом 2008” ЕООД. 

По докладва: 

1. Христина Ефтимова – Председател на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
 Пещера „Орлова чука” е публично държавна собственост, предоставена за 
стопанисване на община Две могили съгласно АОС 50/1997 г.  
 С Решение № 304 от 19.12.2008 година на Общински съвет Две могили е увеличен 
капитала на ‘Черни Лом 2008” ЕООД чрез внасяне на апортна вноска, като към него 
прехвърля Хижа „Орлова Чука” и Павилион с навес. Тъй като финансовото състояние на 
дружеството е доста нестабилно и през предходния мандат станахме свидетели на направени 
опити да бъде сложена ръка върху тези имоти от други субекти и с цел създаване на условия 
за превръщането на пещера „Орлова чука” в една от основните туристически атракции в 
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района е необходимо стопанисването на всички обекти да се осъществява от един субект. 
Тъй като пещерата е предоставена за стопанисване на общината, то е целесъобразно тя да е 
субекта управляващ и останалите обекти. Съвместното им управление предпоставя по - 
добър контрол и възможност за кандидатстване за финансиране по европейски програми 
през новия програмено период. Комисията разгледа на свое заседание предложението, не 
бяхме единодушни, но бяхме булшинство, поради коетостановището на комисията е проекта 
за решение да бъде приет. Предлагаме също за определен период от време, след като новият 
управител влезе в длъжност, тези обекти да му бъдат предоставени за управление под наем, 
за да може да участва в развитието на туристическата дейност и да може да покрие част от 
бизнес-плана, който е представен при кандидатстване в конкурса. 
 2. Румен Марков – Председател на Комисията по „Предотвратяване и установяване 
конфликти на интереси, общинска собственост, сигурност, екология и други дейности”: 

Тъй като аз съм член на Комисията по „Бюджет и финанси”, аз съм един от хората, 
които бяхме против приемането на тази докладна записка и ще кажа защо. За нас 
изваждането на имотите от активите на дружеството е неоснователно. Когато бе проведен 
конкурса за избор на управител на дружеството всеки един от 4-мата кандидати в 
представянето си на бизнес-плана за развитието на дружеството беше наблегнал и на 
развитието на хижата, пещерата и т.нар. барче. Комисията по „Предотвратяване и 
установяване конфликти на интереси, общинска собственост, сигурност, екология и други 
дейности” е против приемането на докладната записка. Какъв е смисълът да изваждаме 
имотите от активите на дружеството и после пак да му ги връщаме под формата на наем. По 
този начин ние даваме кредит на доверение на този, който бъде избран за управител на 
дружеството и по този начин ни ему даваме шанс да си изпълни представения бизнес-план. 

В разискванията по четиринадесета точка участие взеха: 

1. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Аз ще се мотивирам за взетото от мен решение – основното предназначение, с което 
трябва да се занимава ТД „Черни лом” е сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане и 
поддържане чистотата на територията на Общината; строителни дейности и др. Това е 
достатъчно голяма отговорност за дружеството. От друга страна – на дружеството е дадена 
възможност в продължение на 8 години да развива и туризъм. Всички знаете какъв туризъм 
се развива там. Когато стана проблема с трафопоста, с колегите от РУ – Две могили 
изискахме книга с регистрираните посещения на хижата, за да видим колко човека са 
пренощували там, но се оказа, че такъв регистър не се е водил. Вие г-н Марков, сам казвате, 
че кандидатите са отделили най-голяма част за развитието на туризма. Има висши учебни 
заведения, в които се учи 4-5 години, за да станете специалисти в развитието на туризма. Аз 
не искам да обиждам нито един от кандидатите, но нито един от тях няма нужната 
подготовка за развитие на туризма. За да има наистина успех развитието и на хижата и на 
барчето, то трябва да се назначават хора с необходимата подготовка. Ето защо преди няколко 
дни, заедно с г-н Корчев преценихме, че е много по-подходящо тези два обекта – хижата и 
барчето да ги предоставим за стопанисване на ОП „Обществено хранене”. Какво имам 
предвид – там са на щат 16 човека, ангажиментите, на които е да приготвят храна за 
столовото хранене на децата в училище и да приготвят храна за социалния патронаж. Да, 
обаче, през лятото когато децата са във ваканция те не се хранят, но персоналът пак е 16 
човека. За мен няма никакъв проблем същият този персонал през лятото да обслужва хижата 
и барчето на пещерата. По този начин ще се увеличи предлаганият асортимент на храната, а 
от там и посещаемостта ще нарастне. Считам, че това е много по-правилно, а новият 
Управител на дружеството ще има възможност да се доказва в дейността по сметосъбиране, 
сметоизвозване и строителство. 

2. Румен Марков – Общински съветник: 

Тази информация е новост за нас, г-н Борисов, че имате намерение да предоставите 
хижата и барчето за стопанисване на ОП „Обществено хранене”. Аз до колкото знам ОП не е 
регистрирано по ДДС, това няма ли да е проблем. Това означава, че цените на продуктите 
автоматично ще се вдигнат с 20 % и по този начин ние го обричаме на провал. 
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3. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

По този въпрос бих искал да дам думата на г-жа Красимира Русинова – зам.-кмет на 
Общината да разясни въпроса с ДДС-то. 

4. Красимира Русинова – Зам.-кмет на Общината: 

По отношение на ДДС-то искам да кажа, че това е косвен данък и дали ще се 
стопанисват от Черни лом или от Обществено хранене, така или иначе данъкът е дължим от 
клиента и това няма да е пречка за цените. Този данък не влияе на отчитането. 

5. Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет: 

На мен лично не ми е много ясно какво ще е бъдещето на Черни лом. Ако Обществено 
хранене ще стопанисва хижата и барчето, то тогава ще трябва да увеличим щата на 
предприятието. 

6. Христина Ефтимова – Общински съветник: 

Аз разбирам какви са притесненията на г-н Георгиев – дали с отнемането на част от 
активите на дружеството го обричаме на гибел. До сега, доколкото ми е известно не е 
поставян въпросът за ликвидиране на дружеството. Новоизбраният управител ще има 
достатъчно поле за изява и аз съм убедена, че Общината ще му помогне, за да тръгнат 
нещата. 

7. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Заявявам категорично, че нямам намерение да закривам дружеството. На новия 
управител ще му се даде възможност да се докаже в доста направления, стига да има 
качествата и уменията за това и ние ще му помогнем. 

След приключване на разискванията по четиринадесета 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. 

51б, ал. 3 и ал. 4 от Закона за общинската собственост, чл. 147, чл. 149 във връзка с чл. 

150 и чл. 151 от Търговския закон, чл. 26, ал. 1 т. 4 Наредба № 16 за условията и реда за 

управняване на правата на собственик от Община Две могили върху общинската част 

от капитала на търговските дружества на Община Две могили, област Русе и от чл. 8, 

чл. 10 ал. 1 т. 4 от Учредителен акт на Общинско еднолично търговско дружество 

„Черни Лом 2008” – Две могили и Докладна записка с вх. № 97/08.02.2016 г. с 11 

(единадесет) гласа „За”, 2 (два) гласа „Против” и 3 (три) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 116 
  

1. Намалява капитала на „Черни Лом 2008” ЕООД гр. Две могили със 65 000.00 лева 
(шестдесет и пет хиляди лева) като изважда внесените като апортна вноска, недвижими 
имоти представляващи общата балансова стойност на следните  активи, :  

1.1. Имот – частна общинска собственост по Акт № 50 от 27.09.1997 г. на Кмета на 
Община Две могили, а именно: Масивна двуетажна сграда (хижа „Орлова Чука”) със 
застроена площ от 55 (петдесет и пет) квадратни метра, построена в имот № 156001 (сто 
петдесет и шест хиляди и едно), по картата на възстановената собственост на земеделската 
земя в землището на село Пепелина, ЕКАТТЕ 55837, област Русе, със стойност 58 000.00 
лева (петдесет и осем хиляди лева); 
 1.2. Имот –частна общинска собственост по Акт № 50 от 27.09.1997г. на Кмета на 
Община Две могили, а именно: Павилион с навес (Посетителски център) със застроена площ 
от 50 (петдесет) квадратни метра, построен в имот № 179001 (сто седемдесет и девет хиляди 
и едно) по картата на възстановената собственост на земеделската земя в землището на село 
Пепелина, ЕКАТТЕ 55837 ,Русенска област, със стойност 7 000.00 лева (седем хиляди лева); 

2. Отписва от дълготрайните – материални активи на дружеството, имотите 
посочените в т. 1 от настоящото Решение; 

3. Намалява капитала на дружесвото от 308 000.00 лева (триста и осем хиляди лева) на 
243 000.00 лева (двеста четиридесет и три хиляди лева); 

4. На основание чл. 137, ал. 1, т. 4 от Търговския закон, чл. 26, ал. 1, т. 4 Наредба № 16 
за условията и реда за упражняване на правата на собственик от Община Две могили върху 
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общинската част от капитала на търговските дружества на Община Две могили, област Русе 
и чл. 8 от Учредителния акт на дружеството ПРОМЕНЯ Учредителния акт, както следва:  

а) чл. 6, ал. 1 придобива следния вид:  
Чл. 6. (1) Капиталът на дружеството е в размер на 243 000 (двеста четиридесет и три 

хиляди) лева, разпределен в 50 (петдесет) дяла по 4 860.00 (четири хиляди осемстотин и 
шестдесет) лева, които са изцяло собственост на Община Две могили.  

(2) До искането за регистрацията са внесени 243 000 (двеста четиридесет и три 
хиляди) лева, което представлява 100 % от размера на капитала на дружеството, а именно: 

1. Парична вноска в размер на 5 000 (пет хиляди) лева.  
2. Непарична вноска в размер на 238 000 (двеста тридесет и осем хиляди) лева, 

образувана от: 
 2.1. Имот-частна общинска собственост по Акт № 261 от 13.04.2004г. на кмета на 
Община Две могили, а именно:Урегулиран поземлен имот II (римско две), в квартал 115 (сто 
и петнадесет) по устройствения план на град Две могили, област Русе, състоящ се от дворно 
място с площ от4 600(четири хиляди и шестстотин) квадратни метра, заедно с построените в 
него през 1979 година хале №1(едно) със застроена площ от 534 (петстотин тридесет и 
четири) квадратни метра, през 1981 година хале № 2 (две) със застроена площ от 237 (двеста 
тридесет и седем) квадратни метра, през 1981 година хале №3 (три) със застроена площ от 
192(сто деветдесет и два) квадратни метра, 2(два) броя гаражи със застроена площ от 35 
(тридесет и пет) квадратни метра, находящи се в град Две могили, област Русе, на улица 
„Цар Симеон”№ 26, със стойност съответно: Урегулиран поземлен имот II (римско две), в 
квартал 115 (сто и петнадесет) по устройствения план на град Две могили, област Русе, 
състоящ се от дворно място с площ от 4 600 (четири хиляди и шестотин) квадратни метра –  
92 000,00 лева; хале №1 (едно) със застроена площ от 534 (петстотин тридесет и четири) 
квадратни метра – 80 000,00 (осемдесет хиляди лева); хале № 2 (две) със застроена площ от 
237 (двеста тридесет и седем) квадратни метра – 32 000,00(тридесет и две хиляди)лева; хале 
№ 3 (три) със застроена площ от 192 (сто деветдесет и два) квадратни метра – 29 
000,00(двадесет и девет хиляди лева); 2 (два) броя гаражи със застроена площ от 35 (тридесет 
и пет) квадратни метра – 5 000,00(пет хиляди) лева, общо със стойност 238 000 (двеста 
тридесет и осем хиляди) лева. 

5. Приема Актуализиран Учредителен акт на «Черни Лом 2008» ЕООД с отразените 
промени в капитала; 

6. Упълномощава Кмета на Община Две могили и председателя на Общински съвет 
Две могили избран да подпише Актуализиран учредителен акт,  с отразени промени в него 
съобразно настоящото решение. 

7. Задължава Управителя на дружеството да осъществи всички действия по вписване 
на новонастъпилите обстоятелства за дружеството в Търговския регистър в РОС, в 
едномесечен срок след решението спазвайки разпоредбите на чл. 150 и 151 от Търговския 
закон. 

8. Недвижимите имоти, описани в точка 1.1 и 1.2 да се предадат на Община Две 
могили с приемо – предавателен протокол след изтичне на законоустановените срокове.  

 

Петнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 98/08.02.2016 г., относно: Отчет за 
развитието на спорта в Община Две могили през 2015 г. и перспективи за развитието на 
футболните клубове в Община Две могили за 2016 г. 

По нея докладва: 

1. Мехмед Мехмедов – Член на Комисията по „Образование, култура 
вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”: 

Двигателната активност и физическото възпитание се формира в човека от най-ранна 
възраст. Родителят раздвижва детето, в яслата и детските градини, децата се учат на 
различни упражнения чрез игрови подходи, танци и др. Двигателната активност се 
съобразява с растежа на децата чрез игрови методи и гимнастика, чрез часовете по 
физическо възпитание и спорт в училище, чрез подготовка в извънкласови спортни 
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занимания, чрез спортни, танцови и фитнес тренировки във зрялата възраст. В училище, 
физическата активност се доразвива, а след училище, човек трябва да съумее да съхрани 
усвоеното и да поддържа тялото си активно. Тази грижа за физическата активност е грижа за 
физическото здраве на човек. Културата на физеската дейност е култура на здравето, култура 
на себепознанието и себеразвитието. Изграждането на навици за двигателна активност 
изгражда воля и сила, калява тялото, развива издържливост и постоянство, намалява 
процента на заболяванията, повишава концентрацията и др. В този смисъл, физическата 
култура е сред приоритетите в изграждането на човека като Личност. В съвремието се 
разкриват все повече възможности за физическа активност, насочена към различни целеви 
групи – според възрастта, индивидуална или групова форма (физическа активност в учебни 
заведения, предприятия и фирми, клубове и др.), според здравословното състояние (за хора 
със специфични двигателни нужди и хора с увреждания), все повече навлизат в ежедневието 
и двигателните подготовки за бременни или за преодоляване/лечение на стрес, 
психологическо натоварване, травми и неразположения и др. (йога, танци, гимнастика и др.). 
В този смисъл, физическата активност и спорта са важни за общото здравословно и 
психологическо състояние за всеки, без значение на възрастта, пола, социалния статус и т.н. 
още от най-ранното развитие в учебно-възпитателната система и сред ефикасните методи за 
здравна превантивност.  

Всеки човек има различна необходимост от спорт и по различен начин вижда 
двигателната активност, като полезна за неговото развитие. Още в училище децата се 
насочват към различни видове активност – танци, фитнес, бойни спортове, лека/тежка 
атлетика, футбол, волейбол, баскетбол, тенис на корт, тенис на маса и много други видове на 
индивидуална или колективна спортно-двигателна дейност. Важно за развитието на детето и 
личността занапред е да бъде поощрено в своя избор и да му бъде дадена възможност да се 
упражнява в избраните от него дисциплини, без значение като хоби през свободното време 
или чрез професионална подготовка, когато детето има засилен интерес и потенциал за 
развитие. 

За да се изготви правилна преценка на състоянието на спорта, потребностите на 
обществото и изгради стратегия за развитието на спортната дейност на територията на 
община Две могили, бяха разгледани приоритетните области в Националната програма за 
развитието на физическото възпитание и спорта 2013 – 2020 година, изложените проблеми и 
минуси, по които трябва да се работи, както и представените проблематика, цели, насоки и 
конкретни дейности за реализация, посочени в Националната стратегия за развитие на 
физическото възпитание и спорта в Република България 2012 – 2022 година. 

В съвремието съществуват много фактори за непълноценна двигателна активност: 
липса на свободно време, неподходяща среда, уседнал начин на живот и работа, консумация 
на неподходяща храна и напитки и висок процент на затлъстяване и др. Неподходящото 
възпитание в ранната възраст, както и неподходяща среда, подтикваща към употреба на 
наркотични вещества и тютюнопушенето също оказват влияние за недоразвиване на навици 
на спортна активност. Според данни, посочени в Националната програма за развитие на 
физическото възпитание и спорта 2013 – 2016 г., все повече ученици и студенти се 
освобождават от часовете по физическо възпитание, а методиките и единните програми на 
българските спортни федерации, които са в основата на учебните програми по спортна 
подготовка за спортните клубове и спортните училища, са разработени преди повече от 20 
години. В статистиката е посочено също: 

1.  Физическата активност на гражданите България се нарежда на последно място сред 
страните от ЕС, с едва 3 % редовно практикуващи спорт и 58% никога не участващи в 
спортни дейности. 

2.  46 % заявяват, че по местоживеене не им се предоставят достатъчно възможности за 
спорт и двигателна активност. По този показател България се нарежда също на последно 
място сред страните членки на ЕС. 

3.  Наблюдава се тенденция за увеличаване броя на хората с наднормено тегло. Почти 
половината от българите са с наднормено тегло (49,5%). 
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4. Само 4 % от българите са членове на спортни клубове, 3% в клубове за фитнес и 
здраве и 3% в други видове клубове. 

5. Закъсняло включване на спорта към европейските програми и др.  
Комисията по „Образование, култура вероизповедания, символика, младежта, спорта и 

туризма” разгледа на свое заседание докладната записка и излезе със становище тя да бъде 
приета. 

Разисквания по петнадесета точка нямаше. 

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

1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация и Докладна записка с вх. № 98 от 08.02.2016 г. с 16 (шестнадесет) гласа 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 117 
  

 1. Приема Отчет за развитието на спорта в Община Две могили през 2015 г. и 
перспективите за развитието на футболните клубове в Община Две могили за 2016 г. 

Приложение: Отчет за развитието на спорта в Община Две могили през 2015 г. и 
перспективите за развитието на футболните клубове в Община Две могили за 2016 г. 

 

Шестнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 99/08.02.2016 г., относно: Приемане 
на Годишен план за ползване на дървесина в община Две могили и определяне начини на 
ползване на дървесината 

По нея докладва: 

1. Ивайло Пенев – Член на Комисията по „Земеделие, животновъдство и гори”: 
Съгласно чл. 7, ал. 1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на 

дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на 
дървесина и недървесни горски продукти (НУРВИДГТДОСПДНГП), ползването на 
дървесина от горските територии – общинска собственост, се извършва въз основа на 
годишен план, изготвен от общината, като обемите за ползване на дървесина се определят в 
съответствие с горскостопанския план на съответната община. Предвиденото ползване на 
дървесина е съобразено с новия горскостопански план – 2013 г-2023 г.  

Годишният план се одобрява от кмета на общината, по решение на общинския съвет, а 
процедурите за ползване на дървесина се провеждат при наличие на одобрен годишен план 
за съответната община. Становището на Комисията по „Земеделие, животновъдство и гори” 
е предложеният ни проект на решение да бъде приет. 

В разискванията по шестнадесета точка участие взеха: 

1. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 

Предвид докладната записка, която ще разгледаме на малко по-късен етап днес искам 
да направя едно предложение, а именно: да се добави нова т. 2.2.3. със следния текст: 
„Премахване на дървета от дере представляващо Имот № 000051 по картата на 
възстановената собственост на землище с. Каран Върбовка, общ. Две могили с площ от 
48.989 дка, начин на трайно ползване „Храсти”, собственост на Община Две могили съгласно 
Акт за частна общинска собственост  № 2517/07.07.2010 г., дървесен вид „Други 
широколистни”. 

2. Ивайло Пенев – Общински съветник: 

 Аз мисля, че в Каран Върбовка трябва първо да се направи една оценка, защото там 
има материал около приблицително 100 куб.м. 
 3. Михаил Трифонов – Кмет на Кметство село Каран Върбовка: 

 Аз не знам как г-н Пенев прецени, че в този район има 100 куб.м. дърва. Там са не 
повече от 15 куб.м., като се има предвид, че дърветата са около 20, а всичко останало са 
храсти. 
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4. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Идеята ми е колкото се може повече пустеещи земи да бъдат отдавани под наем или 
аренда, за да могат да се стопанисват. Нека сега се приеме докладната записка, за да могат 
хората да работят. Съгласен съм с предложението на г-н Чолаков в плана да бъде добавен и 
този имот. 

След приключване на разискванията по шестнадесета 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. 112, ал. 1, чл. 114, 

ал. 1, във връзка с чл. 95, ал. 1 от Закона за горите, чл. 5, ал. 1 и ал. 3, чл. 7, ал. 1, чл. 46, 

чл. 49, ал. 1, т. 1, чл. 66, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. 3 от Наредба за условията и реда за 

възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска 

собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и чл. 42, ал. 1 

от Наредба № 23 за Управление на общинските горски територии в Община Две 

могили, област Русе, чл. 3, ал. 2, т. 2 от Правилник № 1 за организация и дейността на 

общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация и Докладна записка с вх. № 99/08.02.2016 г. с 16 (шестнадесет) гласа 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 118 
  

1. Утвърждава годишния план, съгласно образец посочен в Наредбата по чл. 95, ал. 1 
от Закона за горите, за ползване на дървесина от общинския горски фонд на Община Две 
могили, по Приложение № 1 към настоящото решение. 

1.2. Дава съгласие да се извърши ползване - сеч и добив на дървесина в следните 
общински имоти, включени в годишния план за ползване на дървесина от общинския горски 
фонд на Община Две могили, както следва: 

1.2.1. Отдел 92 „с” с площ 9 дка, попадащ в Имот № 000402 по картата на 
възстановената собственост на землище с. Баниска, община Две могили с площ от 189,897 
дка, начин на трайно ползване „Гора в земеделски земи” в местността “Канарска ялия”, 
собственост на Община Две могили съгласно Акт за частна общинска собственост  № 
2311/25.02.2010 г., дървесен вид „Акация”; 

1.2.2. Отдел 92 „у” с площ 8 дка, попадащ в Имот № 000402 по картата на 
възстановената собственост на землище с. Баниска, община Две могили с площ от 189,897 
дка, начин на трайно ползване „Гора в земеделски земи” в местността “Канарска ялия”, 
собственост на Община Две могили съгласно Акт за частна общинска собственост  № 
2311/25.02.2010 г., дървесен вид „Акация”; 

1.2.3. Отдел 92 „з1” с площ 9 дка, попадащ в Имот № 000584 по картата на 
възстановената собственост на землище с. Баниска, община Две могили с площ от 39,654 
дка, начин на трайно ползване „Гора в земеделски земи” в местността “Мадиловска ялия”, 
собственост на Община Две могили съгласно Акт за частна общинска собственост  № 
2362/25.02.2010 г., дървесен вид „Акация”; 

1.2.4. Отдел 281 „е” с площ 90 дка, попадащ в Поземлен имот № 000099 по 
кадастралната картата на с. Кацелово, община Две могили с площ от 145,859 дка, начин на 
трайно ползване „Гори и храсти в земеделска земя”, в местността “Ресен косор”,собственост 
на Община Две могили съгласно Акт за частна общинска собственост  № 3736/08.02.2016 .г, 
дървесен вид „Акация”; 

1.2.5. Отдел 92 „г1” с площ 26 дка, попадащ в Имот № 000584 по картата на 
възстановената собственост на землище с. Баниска, община Две могили с площ от 39,654 
дка, начин на трайно ползване „Гора в земеделски земи” в местността “Мадиловска ялия”, 
собственост на Община Две могили съгласно Акт за частна общинска собственост  № 
2362/25.02.2010 г., дървесен вид „Чер бор”; 

1.2.6. Отдел 129 „а” с площ 141 дка, попадащ в Имот № 000192 по картата на 
възстановената собственост на землище с. Баниска, община Две могили с площ от 178,732 
дка, начин на трайно ползване „Гора в земеделски земи” в местността “Балабан дере”, 
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собственост на Община Две могили, съгласно Акт за частна общинска собственост  №  
2254/24.02.2010 г.,  дървесен вид „Чер бор”; 

1.2.7. Отдел 257 „б” с площ 58 дка, попадащ в Имот № 041001 по картата на 
възстановената собственост на землище с. Широково, община Две могили с площ от 56,138 
дка, начин на трайно ползване „Ливада” в местността “Под село”, собственост на Община 
Две могили съгласно Акт за частна общинска собственост  № 3471/19.01.2011 г., дървесен 
вид „Топола”; 

2.2 . Дава съгласие да се извърши ползване - сеч и добив на дървесина в следните 
общински имоти, извън горските територии, които не притежават характеристиките на гора 
по смисъла на Закона за горите и не фигурират в Горскостопанския план на Община Две 
могили, както следва: 

2.2.1. Премахване на крайпътни дървета, попадащи в сервитутната зона на Път TGV 

1137 от общинската пътна мрежа, в участъка от КМ 14 до КМ 25, съответно от разклона (с. 
Баниска - с. Помен - с. Могилино) до с. Могилино; 

2.2.2. Премахване на дървета от дере представляващо Имот № 000475 по картата на 
възстановената собственост на землище с. Бъзовец, община Две могили с площ от 25,775 
дка, начин на трайно ползване „Дере” в местността “Дълги дол”, собственост на Община Две 
могили съгласно Акт за частна общинска собственост  № 3735/08.02.2016 г., дървесен вид 
„Широколистни”. 

2.2.3. Премахване на дървета от Имот № 000051 по картата на възстановената 
собственост на землище с. Каран Върбовка, община Две могили с площ от 48.989 дка, 
начин на трайно ползване „Храсти”, собственост на Община Две могили съгласно Акт за 
частна общинска собственост  № 2517/07.07.2010 г., дървесен вид „Други широколистни”. 

2.3. Ползването на дървесина в определените в т. 1.2.1, т. 1.2.2, т. 1.2.3., т. 1.2.4, т. 
1.2.5, т. 1.2.6. и т. 1.2.7, подотдели да се осъществи съгласно чл. 112, ал. 1 от Закона за 
горите, чрез продажба на стояща дървесина на корен. 

2.4. Ползването на дървесина в определените в т. 2.2.1, т. 2.2.2. и т. 2.2.3 участъци, 
която не притежава характеристиките на гора по смисъла на Закона за горите и не фигурират 
в Горскостопанския план на Община Две могили да се осъществи по реда Закона за 
обществените поръчки чрез възлагане на дейността или със собствени сили и средства. 

3. Дава съгласие на Кмета на Община Две могили да организира и проведе 
процедурите по ползването на дървесина съгласно Закона за горите, Наредбата за условията 
и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска 
собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, Закона за 
обществените поръчки и в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство. 

Приложение: Годишен план за ползване на дървесина за 2016 г.  
 

Седемнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 101/09.02.2016 г., относно: 
Допълнение на „План за развитие на Община Две могили 2014-2020 г.” 

По нея докладва:  

1. Георги Георгиев – Секретар на Комисията по „Териториално устройство и 
строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

През последните години в гр. Две могили и общината се наблюдава засилено участие 
на младите хора в спортни дейности и мероприятия. На територията на общината има 
сформирани отбори по футбол, тенис на маса, волейбол, борба и други спортове. През 
зимния период липсват условия за пълноценни тренировъчни занимания. Отбора ни по тенис 
на маса е неколкократен републикански шампион. С построяването на многофункционална 
спортна зала, биха се задоволили нуждите от тренировъчни и състезателни зали и 
помещения за различните видове спорт. По този начин общината би създала условия за 
масов спорт сред ученици и възрастни. Това налага допълване на Плана за развитие на 
Община Две могили 2014-2020 г., за което е необходимо наше решение. Становището на 
комисията е предложението да бъде прието, като предлагаме номерът на имота да бъде 
вписан в решението по кадастралната карта на град Две могили 
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Разисквания по седемнадесета точка нямаше.  

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 и Докладна записка с вх. № 101/09.02.2016 г. с 16 (шестнадесет) гласа 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 119 
  

1. Допълва Приоритет 3. „Развитие на социалната сфера, на човешките ресурси и 
подобряване на жизнената среда”, цел 3.3. „Подобряване на спортната база в общината”  от 
Плана за  развитие на Община Две могили 2014-2020 г., а именно: 

• точка 3.3.2.1. „Изграждане на спортна зала и паркинг в поземлен имот 
20184.1.2878 в гр. Две могили”. 

2. Упълномощава Кмета на общината да предприеме необходимите действия за 
изпълнение на решението на Общинския съвет.  
 

Общинският съветник Велко Иванов Иванов напусна заседанието, поради 

служебен ангажимент. 
 

Осемнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 107/09.02.2016 г., относно: 
Определяне на представител от Общински съвет – Две могили за член на Комисия по 
картотекиране при Община Две могили. 

По нея докладва:  

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

Съгласно изискванията на чл. 17 от Наредба № 18 за условията и реда за установяване 
на жилищни нужди, за настаняване под наем в общински жилища и продажбата им в 
Община Две могили, област Русе е необходимо да бъде назначена комисия за картотекиране 
на нуждаещите се граждани. В комисията могат да се включват служители на общинска 
администрация, общински съветници и експерти. С докладната записка Кметът ни предлага в 
комисията да бъде определен Общинският съветник Румен Марков. Становището на 
комисията е предложението да бъде прието. 

Разисквания по осемнадесета точка нямаше. 

По осемнадесета 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. 17 от Наредба № 18 за условията и реда за установяване 

на жилищни нужди, за настаняване под наем в общински жилища и продажбата им в 

община Две могили, област Русе и чл. 3, ал. 2, т. 2 от Правилник № 1 за организацията 

и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация и Докладна записка с вх. № 107 от 09.02.2016 г. с 15 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 120 
  

1. Определя за член на Комисия по картотекиране при Община Две могили Румен 
Манолов Марков – Председател на Комисия по предотвратяване и установяване конфликти 
на интереси, общинска собственост, сигурност, екология и други дейности. 
 

Деветнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 108/09.02.2016 г., относно: Избор 
на управител на общинско търговско дружество „Черни Лом 2008” ЕООД град Две могили. 
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По нея докладва: 

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

Постъпила е докладна записка, относно избор на управител на общинско търговско 
дружество „Черни Лом 2008” ЕООД град Две могили. Съгласно чл. 39, ал. 1 и ал. 2 от 
Наредба № 16 за условията и реда за упражняване на 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 Общинският съвет избира управителите на едноличните търговски 
дружества с ограничена отговорност по предложение на кмета на общината, след 
провеждане на конкурс. Конкурсът се провежда по ред и условия, определени от Общинския 
съвет.  

Конкурсът за избор на управител на общинското търговско дружество „Черни Лом – 
2008” ЕООД гр. Две могили е обявен и проведен в съответствие с разпоредбите на Наредба № 
16 на Общински съвет – Две могили и утвърдените правила. За провеждане на процедурата е 
назначена комисия, в която са включени трима общински съветници и двама служители от 
общинска администрация, както и двама резервни членове, съответно общински съветник и 
служител от администрацията.  

В определения срок за подаване на документи заявления за участие в конкурса са 
депозирали шестима кандидати. След преглед и преценка на представените документи 
комисията е допуснала четирима за участие в конкурса. В следствие на това до защита на 
представената бизнес програма и интервю са допуснати четирима участници: Александър 
Иванов Иванов, Нихат Османов Яшаров, Кънчо Станчев Кънев и Валери Димитров Цанков. 
Защитата на представените бизнеспрограми и интервю с участниците са проведени на 
03.02.2016 г. и 08.02.2016 г., видно от протоколите на комисията. С оглед получените 
резултати комисията е класирала участниците, както следва:  

• на 1 място – Валери Димитров Цанков с резултат от 62 т.;  
• на 2 място – Кънчо Станчев Кънев с резултат от 61,6 т.; 
• на 3 място - Нихат Османов Яшаров с резултат от 58 т.; 
• на 4 място – Александър Иванов Иванов с резултат от 52,4 т. 

Тъй като резултатите на класираните на първо и второ място са много близки, с 
разлика само от 0,4 точки, Кметът на Общината ни предлага да разгледаме и двете 
кандидатури на класираните на първо и второ място: 
 1. ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ ЦАНКОВ, с постоянен адрес гр. Две могили, общ. Две 
могили, област Русе, бул.”България” № 69, бл. „Орлова чука”, вх. А, ет. 4 и 

2. КЪНЧО СТАНЧЕВ КЪНЕВ с постоянен адрес гр. Две могили, община Две могили, 
област Русе, ул. „Възраждане” № 8. 

Предложението е да приемем следното решение:  
 Първо – Освобождава от длъжност и прекратява договора за управление на еднолично 
търговско дружество „Черни Лом 2008” ЕООД – гр. Две могили № 121 от 13.08.2012 г. и 
допълнителните споразумения към него с управителя Александър Иванов Иванов, считано 
от датата на вписване в Търговския регистър на новоизбрания управител, като не го 
освобождава от отговорност за действията му по управлението на дружеството. 

Второ – избира за управител на ТД …….., като за целта комисията предлага изборът 
да бъде направен с тайно гласуване. В случай, че днес изберем управител следва че сме 
гласували и за освобождаването от длъжност настоящият управител – Александър Иванов. 

За да бъде проведено тайно гласуване трябва да изберем комисия, която да го проведе. 
Поради тази причина предлагам комисията да бъде в състав: Георги Георгиев – Председател, 
Севгюл Юмерова и Ивайло Пенев – членове. 

Ако няма предложения за явно гласуване, предлагам да се подложи на гласуване 
предложението за избор на комисия, която да проведе избора с тайно гласуване. 

В разискванията по деветнадесета точка участие взеха: 

1. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 
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Съгласен съм с предложението на Галя Додева. Нека направим избора с тайно 
гласуване, което да бъде организирано и проведено от предложената от нея комисия. 

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 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 с 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 121 
 

1. Избира Комисия за избор на управител на общинско търговско дружество „Черни 
Лом 2008” ЕООД град Две могили, в състав: 

Председател: Георги Валентинов Георгиев. 
Членове: 1. Севгюл Садулова Юмерова. 
      2. Ивайло Пенев Иванов. 
2. Упълномощава същата да проведе избора за управител на общинско търговско 

дружество „Черни Лом 2008” ЕООД град Две могили. 
 

Георги Георгиев – Председател на Комисията за избор на управител на общинско 

търговско дружество „Черни Лом 2008” ЕООД град Две могили: 

Колеги, всеки един от Вас ще бъде поканен да гласува по азбучен ред. От член на 
комисията ще получите една бюлетина и един бял непрозрачен плик. На бюлетината има два 
правоъгълника, срещу които са отбелязани имената на кандидатите. В зависимост от своя 
избор, маркирайте само един от правоъгълниците. Поставете бюлетината в плика и без да го 
запечатвате, го пуснете в кутията. Трябва да се подпишете в предварително подготвения 
списък за гласуването. Гласуването е действително, ако в плика има само една бюлетина по 
образец, на нея има маркиран само един правоъгълник и няма никакви други задрасквания 
по нея. 

Имате ли въпроси? Ако не – пристъпваме към гласуване. 
 

Общинските съветници упражняват правото си на глас. 
 

Георги Георгиев – Председател на Комисията за избор на управител на общинско 

търговско дружество „Черни Лом 2008” ЕООД град Две могили: 

Обявавам гласуването на общинските съветници за избор на управител на общинско 
търговско дружество „Черни Лом 2008” ЕООД град Две могили за приключило.  

Комисията пристъпва към отваряне на кутията и преброяване на пликовете и 
бюлетините в тях. 

При това свое действие, тя констатира: 
 1. Лепенките са непокътнати.  
 2. В кутията се намериха 15 бели непрозрачни плика. 

3. При последователното отваряне на пликовете и подреждане според начина на 
гласуване, констатира: 

3.1. Брой на действителните бюлетини е   12. 
3.2. Броя на недействителните бюлетини е: 3. 
3.3. От действителните бюлетини, общинските съветници са гласували, както следва: 
3.3.1. Кънчо Станчев Кънев е получил 9 гласа. 
3.3.2. Валери Димитров Цанков е получил 3 гласа. 
След приключване на избора по деветнадесета точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3, изр. 2 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 76, ал. 3 от 

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

и взаимодействието му с общинската администрация и чл. 44, ал. 6 и ал. 7 и чл. 45, чл. 

48, ал. 1, т. 4 от Наредба № 16 за условията и реда за упражняване на правата на 

собственост на община Две могили в търговски дружества с общинско участие в 
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капитала, за участието на общината в граждански дружества и за сключване на 

договори за съвместна дейност на община Две могили, област Русе, чл. 16 от Договор за 

управление на „Черни Лом 2008” ЕООД гр. Две могили № 121 от 13.08.2012 г. с 

Допълнителни споразумения № 1 и № 2 от 2015 г., които са неразделна част от него и 

резултатите от проведения конкурс, съгласно протокол от 08.02.2016 г. на комисията, 

назначена със Заповед № 1064#2 от 18.12.2015 г. на кмета на Общината и Докладна 

записка с вх. № 108 от 09.02.2016 г. с 9 (девет) гласа „За”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 122 
  

 1. Освобождава от длъжност и прекратява договора за управление на еднолично 
търговско дружество „Черни Лом 2008” ЕООД – гр. Две могили № 121 от 13.08.2012 г. и 
допълнителните споразумения към него с управителя Александър Иванов Иванов, считано 
от датата на вписване в Търговския регистър на новоизбрания управител, като не го 
освобождава от отговорност за действията му по управлението на дружеството. 
 2. Избира за управител на общинско еднолично търговско дружество „Черни Лом 
2008” ЕООД – гр. Две могили, ЕИК 200223749, със седалище и адрес на управление гр.Две 
могили, общ. Две могили, област Русе, ул. ”Цар Симеон” № 26: КЪНЧО СТАНЧЕВ КЪНЕВ 
с постоянен адрес гр. Две могили, община Две могили, област Русе, ул. „Възраждане” № 8. 
 3. Определя основното месечно трудово възнаграждение на управителя на общинско 
еднолично търговско дружество „Черни Лом 2008” ЕООД – гр. Две могили, ЕИК 200223749 
в размер на две минимални работни заплати, определени с Постановление на Министерски 
съвет на Република България. 

4. Възлага на Кмета на общината да сключи договор за управление на „Черни Лом-
2008” ЕООД гр. Две могили с лицето, избрано за управител за срок от 4 години, считано от 
датата на сключване на договора.  
 

Двадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 109/09.02.2016 г., относно: Решение 
за предоставяне на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, находящи се на 
територията на Община Две могили за общо и индивидуално ползване на земеделски 
стопани, отглеждащи пасищни животни по реда на чл. 37и и чл. 37о от Закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи. 

По нея докладва: 

1. Ивайло Пенев – Член на Комисията по „Земеделие, животновъдство и гори”: 
Процедурата за предоставяне на пасища, мери и ливади за общо и индивидуално 

ползване е заложената в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. 
Процедурата протича на два основни етапа – 1. Разпределение на пасищата за нуждите на 
животновъдите; 2. Предоставяне под наем чрез последователни търгове за животновъди и 
лица с ангажимент за тяхната поддръжка в добро земеделско и екологично състояние.  

Списъкът на имотите за индивидуално ползване съдържа данни за община, землище, 
номер на имот, категория, начин на трайно ползване, площ на имота, площ на имота в слой 
„Постоянно затревени площи” (ПЗП) и цена, определена по размер на средното годишно 
рентно плащане за землището. Определеният размер от 7,00 лв/дка на средното годишно 
рентно плащане за землищата на територията на община Две могили за имоти с начин на 
трайно ползване „пасища, мери“ и „ливада“ е публикуван на интернет страницата на 
Областна дирекция „Земеделие“ гр. Русе.  
 От комисия, назначена от кмета на общината, имотите, определени за индивидуално 
ползване се разпределят на правоимащи животновъди, подали заявление по образец, в срок 
до 10 март 2016 г. Лицата, подаващи заявления следва да нямат данъчни задължения, както и 
задължения към Държавен фонд "Земеделие", Държавния поземлен фонд, Общинския 
поземлен фонд и за земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ, съгласно чл. 37и, ал. 1 от ЗСПЗЗ. 
Заявлението и декларацията за липса на задължения са одобрени със Заповед № РД 46-
214/23.02.2015 г. на Министъра на земеделието и храните. 
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 Необходимата за всеки заявител площ се определя съобразно броя и вида на 
регистрираните пасищни животни при спазване на нормативите за площ, посочени в чл. 37и, 
ал. 4 от ЗСПЗЗ и след приспадане на площите на притежавани или ползвани на правно 
основание от заявителя пасища, мери и ливади. С последните изменения в ЗСПЗЗ (изм. - ДВ, 
бр. 61 от 2015 г.), при разпределението, предимство имат кандидати, които до датата на 
разпределението са ползвали съответните имоти по договори с изтекъл срок. Останалите 
неразпределени имоти се разпределят по възходящ ред, като се започва от лицата, които 
притежават най-малко животински единици. Комисията съставя протокол за окончателното 
разпределение на имотите при наличие на необходимите площи в срок до 1 май. 
 При недостиг на пасища, мери и ливади в дадено землище, комисията извършва 
допълнително разпределение при наличие на свободни площи в съседно землище, което 
може да се намира на територията на съседна община или област. Този ред се прилага до 
изчерпване на имотите от ОПФ или до достигане на определените нормативи за площ. 
Протоколът на комисията, изготвен в срок до 1 юни се обявява в кметствата и се публикува 
на интернет страницата на общината. Въз основа на протокола на комисията и след 
заплащане на наемната цена, кметът на общината сключва договор за наем с минимален срок 
от 5 стопански години.  
 Като втори етап, останалите свободни пасища от ОПФ след извършеното по 
гореописания ред разпределение се обявят на търг, на който могат да участват само 
собственици на регистрирани пасищни селскостопански животни и по този начин да наемат 
допълнителни площи, независимо от площите, получени при разпределението. Само в 
случай, че са останали ненаети чрез разпределението и търга пасища, мери и ливади от ОПФ, 
същите могат да се отдават на търг отново само на собственици на пасищни животни, но с 
ангажимент да поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично 
състояние. Въз основа на проведените търгове се сключват договори за една стопанска 
година.  

Становището на комисията е предложеният ни проект на решение да бъде приет като 
се добави една нова т. 4 с текста: „Дава съгласие, преди сключване на договорите, списъците 
с размера и местоположението на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ за общо и 
индивидуално ползване за 2016 г. по Приложение № 1 и Приложение № 2, да бъдат 
актуализирани със слоя „Постоянно затревени площи” за 2016 г.” 

В разискванията по двадесета точка участие взеха: 

1. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 

Идеята тук е да дадем възможност на животновъдите в срок от 01 до 10 март да се 
подадат заявленията. Това, което в момента е притеснително е, че одобреният слой за 2016 
година все още не е подаден и вероятно ще притърпи някаква корекция, но нека желаещите 
да си подадат заявленията, а корекциите в последствие ще ги правим. 

2. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Снощи направихме среща с животновъдите. Наистина моето предложение е мерите да 
бъдат разделени за индивидуално и за общо ползване, те искат само да общо ползване. Ами 
ако се появи някой, който иска да наеме мери за индивидуално ползване, какво правим в този 
случай? Животновъдите ми заявиха категорично, че няма да има такива желаещи. Така или 
иначе ние трябва да си спазим срока за подаване на заявления, а да се надяваме, че такива 
няма да постъпят. 

След приключване на разискванията по двадесета точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 

5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 37и и 37о от 

Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл. 3, ал. 2, т. 2 от 

Правилник № 1 за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с вх. № 109 от 

09.02.2016 г. с 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) глас „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
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№ 123 
  

1. Дава съгласие за предоставяне на пасища, мери и ливади от ОПФ за общо и 
индивидуално ползване. 

2. Определя списък с размера и местоположението на пасищата, мерите и ливадите от 
ОПФ за общо ползване за 2016 г. – Приложение № 1, представляващо неразделна част от 
настоящето решение. 

3. Определя списък с размера, местоположението и цена на пасищата, мерите и 
ливадите индивидуално ползване за 2016 г. – Приложение № 2, представляващо неразделна 
част от настоящето решение. 

4. Дава съгласие, преди сключване на договорите, списъците с размера и 
местоположението на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ за общо и индивидуално 
ползване за 2016 г. по Приложение № 1 и Приложение № 2, да бъдат актуализирани със слоя 
„Постоянно затревени площи” за 2016 г. 

5. Дава съгласие, към Приложение № 2 да бъдат включени пасищата, мерите и 
ливадите, които ще бъдат освободени след прекратяване на договорите на ползвателите, 
сключили договори за наем или аренда на пасища, мери и ливади от общинския поземлен 
фонд преди 24 февруари 2015 г., и не са привели в срок до 1 февруари 2016 г. договорите в 
съответствие с изискванията на чл. 37и, ал. 1 и ал. 4 от ЗСПЗЗ. 

6. Приема годишен план за паша за 2016 година, който съдържа: размера и 
местоположението на мерите и пасищата за индивидуално ползване на територията на 
съответното землище, правила за ползването на мерите и пасищата на територията на 
общината и задълженията на общината и на ползвателите за поддържането на мерите и 
пасищата. 

7. Пасища, мери и ливади от ОПФ да се предоставят под наем на физически и 
юридически лица, собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни 
селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ 
които са приложили към заявлението си справка за притежаваните от тях животни, и 
декларация по чл. 37и, ал. 1 от ЗСПЗЗ. В случай, че при разпределението земеделски 
стопанин желае да получи за 1 ЖЕ площ по-малка от максимално установената в закона или 
желае да ползва пасища, мери и ливади в друго землище, в чертите на Община Две могили, 
същият подава допълнително заявление до кмета на Община Две могили. 

8. Дава съгласие при подадени заявления в срок до 10.03.2016 г. от правоимащи 
животновъди да бъде извършено разпределение от комисия, назначена със заповед на кмета 
на общината, за индивидуално ползване на имотите или части от тях попадащи в колона 
Площ в слоя „Постоянно затревени прощи” (ПЗП) от Приложение № 2, съобразно броя и 
вида на регистрираните от тях пасищни животни. При разпределението да се дава 
предимство на кандидати, които до датата на разпределението са ползвали съответните 
имоти по договори с изтекъл срок. Останалите неразпределени имоти да се разпределят по 
възходящ ред, като се започва от лицата, които притежават най-малко животински единици. 
Да се отчита наличието на притежавани или ползвани на правно основание от заявителя 
пасища, мери и ливади.  

9. Дава съгласие при недостиг на пасища и мери в дадено землище да се извършва 
допълнително разпределение в землище на съседни населени места до достигане на нормата 
по чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ или до изчерпване на имотите от ОПФ. 

10. Дава съгласие, въз основа на протоколите на комисията по чл. 37и, ал. 6 и 7 от 
ЗСПЗЗ и след заплащане на наемната цена, кмета на общината да сключва договори за наем 
със срок на действие от 5 стопански години. 

11. Определя наемна цена за сключените по този ред договори в размер на 7,00 лв на 
декар, за имоти с нтп „пасища, мери“ и 6,00 лв. на декар за имоти с нтп „ливада“ определена 
съглано разценките за средното годишно рентно плащане за землищата на територията на 
община Две могили, публикувани на интернет страницата на Областна дирекция 
„Земеделие“ гр. Русе. 
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12. Дава съгласие, при сключване на договори за наем на пасища, мери и ливади от 
общинския поземлен фонд, които изцяло или частично не попадат в актуалния към датата на 
подписване на договора специализиран слой по чл. 5, ал. 2 от Наредба № 2 от 17 февруари 
2015 г. за критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и 
мерки за плащане на площ, наемателите да не заплащат наемна цена, за една стопанска 
година, от сключването на договора. 

13. Дава съгласие при наличие на останали свободни пасища след извършеното 
разпределение, да бъдат проведени последователно търгове за предоставянето им под наем 
първо само на животновъди, с регистрирани в Интегрираната информационна система на 
БАБХ, а в последствие на собственици на пасищни животни, които поемат задължение да ги 
поддържат в добро земеделско и екологично състояние. 

14. Определя начална тръжна цена на имотите, предмет на бъдещите търгове в размер 
на 10,00 лв на декар. 

15. Договорите по т. 10, сключени през календарната 2016 г., със срок една стопанска 
година са валидни за 2016/2017 г.   

16. Възлага на кметовете и кметските наместници на населените места на Община Две 
могили контрола по изпълнение и спазване на Правилата за ползване на общинските пасища 
и мери от страна на ползвателите. 

17. Възлага на Кмета на община Две могили да организира изпълнението на 
настоящето решение. 

Приложение: 

1. Годишен план за паша за 2016 г. 
2. Приложение № 1 – списък на имотите за общо ползване, представляващо 

неразделна част от годишния план за паша. 
3. Приложение № 2 – списък на имотите за индивидуално ползване, представляващо 

неразделна част от годишния план за паша.  
 

Двадесет и първа точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 110/09.02.2016 г., относно: 
Провеждане на процедура за избор на регистриран одитор за извършване на независим 
финансов одит на годишния финансов отчет на „Черни Лом 2008” ЕООД, град Две могили 

По нея докладва: 

1. Димитър Димитров – Член на Комисията по „Териториално устройство и 
строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

Комисията по „Териториално устройство и строителство, местно самоуправление и 
нормативна уредба” разгледа на свое заседание настоящата докладна записка, която е във 
връзка с разпоредбата на чл. 146, ал. 1 от Търговския закон, който предвижда годишният 
финансов отчет на дружество „Черни Лом 2008” ЕООД да се проверява от един или от 
няколко проверители - регистрирани одитори в предвидените от закона случаи. Съгласно чл. 
37, ал. 1, т. 5 от Закона за счетоводството на задължителен независим финансов одит от 
регистрирани одитори подлежат годишните и консолидираните финансови отчети когато 
това изискване е установено със закон. Съгласно чл. 146, ал. 3 от Търговския закон, 
проверителите се избират от Общото събрание, което правомощие по закон е дадено на 
Общинския съвет, като едноличен собственик на капитала, който да избира проверители в 
общинските еднолични дружества с ограничена отговорност. Становището на комисията е 
предложеият ни проект на решение да бъде приет. 

В разискванията по двадесет и първа точка участие взеха: 

1. Николай Христов – Общински съветник: 

В Държавен вестник има публикуван списък на регистрирани одитори и аз мисля, че 
не е необходимо дори да има такава комисия, тъй като сроковете са много кратки. В този ред 
на мисли предлагам т. 3 от предложеният ни проект на решение да отпадне. 

2. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Съгласен съм с предложението на г-н Николай Христов, нека т. 3 от решението да 
отпадне. 
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По двадесет и 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, във връзка с чл. 146 от Търговския закон, чл. 37, ал. 1, т. 5 от 

Закона за счетоводството, чл. 8 от Закона за независимия финансов одит, чл. 17 от 

Учредителния акт на „Черни Лом 2008” ЕООД гр. Две могили 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. № 110 от 

09.02.2016 г. с 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) глас „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 124 
  

1. Общински съвет – Две могили обявява процедура за избор на регистриран одитор 
за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на общинско 
еднолично дружество с ограничена отговорност „Черни Лом 2008” ЕООД, гр. Две могили. 

2. В условията за кандидатстване задължително да се изиска представянето на 
следните документи като доказателство за възможността за изпълняване на независимия 
одит:  

2.1. Представяне на участника, което включва: посочване на единен 
идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга 
идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която 
участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при 
провеждането на процедурата - попълва се Образец 1. 

2.2. Кандидатите да бъдат със статут на регистриран одитор по смисъла на §1, т.1 от 
Допълнителната разпоредба на ЗНФО;Всеки от кандидатите да представи копия от 
документи като доказателство за минимален одиторски стаж от 3 (три) години, заверени с 
„Вярно с оригинала” 

2.3. Копия на документи, заверени вярно с оригинала, удостоверяващи образованието 
и професионалната квалификация на участника, а ако е специализирано одиторско 
предприятие - на регистрирания одитор, който ще отговаря за извършване на услугата; 

2.4. Ценово предложение за изпълнение на услугата Образец 2. 

3. Обявата за процедурата да бъде публикувана в интернет страницата на Община Две 
могили (www.dvemogili.bg) на 22.02.2016 година.  

4. Документите за участие в процедурата за избор на регистриран одитор за 
извършване на независим финансов одит на годишния  финансов отчет на общинско 
еднолично дружество с ограничена отговорност „Черни Лом 2008” ЕООД, гр. Две могили се 
подават в запечатан непрозрачен плик в Центъра за услуги и информация на гражданите, 
град Две могили в срок до 10 календарни дни от публикуване на обявата.  

5. Комисията определена в точка 3 от настоящата Докладна записка има за задача да 
получи, разгледа и оцени подадените оферти след изтичане на срока по точка 5. 

6. Въз основа на резултатите от проведената процедура, да бъдат направени 
съответните предложения на Общински съвет – Две могили за избор на регистриран одитор 
за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Черни Лом 
2008” ЕООД със сто процента общинско участие.  

 

Двадесет и втора точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 117/11.02.2016 г., относно: 
Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под аренда на земеделска земя, 
придобита по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Каран Върбовка. 

По нея докладва: 

1. Мехмед Чолаков – Председател на Комисията по „Земеделие, животновъдство и 
гори”: 

С докладната записка, Кметът на Общината ни информира, че е постъпило заявление 
с искане за дългосрочно арендоване на изоставена земеделска земя в землището на село 
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Каран Върбовка. Заявлението касае необработваема общинска земя за създаване на масив, с 
цел залесяване на имота с трайни насаждения, които ще бъдат отглеждани по биологичен 
начин. Към момента тази земя не е отдадена под наем. Вида на имота е „Храсти”, с площ 
48.989 дка В интерес на общината е вземане на решение за отдаването му под аренда. 
Предложението е отдаването под аренда да се осъществи чрез публично-оповестен конкурс в 
съответствие с Наредба № 7 за реда за управление  и  разпореждане с имоти и вещи-
общинска собственост в Община Две могили, област Русе. Становището на Комисията по 
„Земеделие, животновъдство и гори” е предложението да бъде прието, като преди да се 
осъществи конкурса, дърветата, които се намират там да бъдат отсечени и кубирани от 
Общината. 

В разискванията по двадесет и втора точка участие взеха: 

1. Христина Ефтимова – Общински съветник: 

Аз имам едно предложение по отношение на критериите в т. 4.3.2 и т. 4.3.3. мисля, че 
би следвало да бъде малко по-либерални. Какво имам предвид – в тези критерии е записано 
„Участник, регистриран по постоянен и настоящ адрес на територията на съответното 
населено място”, аз предлагам да запишем „Участник, регистриран по постоянен или 
настоящ адрес на територията на съответното населено място”. 

2. Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет: 

 Аз искам да обърна внимание на това, че в предложеният ни проект на решение т. 
3.1.4. противоречии на т. 4.3.1. Това се отнася за участници, които нямат задължения към 
Общината, а който има задължения просто не се допуска. Поради тази причина предлагам 
тези точки, които ви зачетох да отпаднат. 

Освен това, в брой 100 на „Държавен вестник“ бе поместен Законът за изменение и 
допълнение на Закона за опозване на земеделските земи. В § 14 от Преходните и 
заключителните разпоредби е предвиден „…срок от 5 години от влизането в сила на този 
закон земите по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ …“  да „...се предоставят от общинските съветници 
само при условията на § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ (ДВ, брой 62 от 2010 г.), както и за 
изпълнение на обекти от техническата инфраструктура и на други обекти, за които съгласно 
закон се допуска принудително отчуждаване“. В същия този срок „…земите по чл. 19, ал. 1 
от ЗСПЗЗ не могат да бъдат предмет на други разпоредителни сделки, извън посочените в ал. 
1“. В споменатият § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ (ДВ, брой 62 от 2010 г.) са посочени при 
какви условия, общинският съвет следва да предоставя земи от общинския поземлен фонд, а 
именно: 

„1. установяване на границите на земеделските имоти, за които е издадено решение на 
общинската служба по земеделие за признаване на правото на възстановяване на 
собствеността в съществуващи или възстановими стари реални граници; 

2. изпъление на съдебни решенияза признато право на собственост;   
3. обезщетяване на собствениците, чиято собственост не може да бъде 

възстановена“. 
 Аз мисля, че ако отдадем под аренда въпросната земя за срок от 25 години и в този 

срок от 5 години се яви лице, което отговаря на условията, посочени в § 27, ал. 2  от ПЗР на 
ЗИДЗСПЗЗ (ДВ, брой 62 от 2010 г.), може да изпаднем в ситуация, при която да сме 
задължени да възстановим на собствениците част от отдадената под аренда земя. Оттук 
следва, че договорът за аренда трябва да се коригира. Затова предлагам да предвидим нова т. 
5 със следния текст:  

„5. В случай, че в срок до 22.12.2020 г., се яви лице, което отговаря на условията, 
посочени в § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ (ДВ, брой 62 от 2010 г.), земите по чл. 19, ал. 1 от 
ЗСПЗЗ, които са предмет на това решение и за които ще бъде сключен договор за аренда, 
подлежи на коригиране“. 

3. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

 Съгласен съм с направените предложения. 
След приключване на разискванията по двадесет и втора точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от  Закона за 
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местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 4, чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от 

Закона за общинската собственост, чл. 4 ал. 1 от Закона за арендата в земеделието, чл. 

49 и чл. 50, т. 3 от Наредба № 7 за реда за  управление  и  разпореждане с имоти и вещи-

общинска собственост в Община Две могили, област Русе и чл. 3, ал. 2, т. 2 от 

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

и взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с вх. № 117 от 

11.02.2016 г. с 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 125 
  

1. Дава съгласието си да бъде  включен в  Раздел ІV (четвърти) т. 2 от Програмата за 
управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016 година, приета с Решение 
№ 791 по Протокол № 73/29.01.2016 г. на Общински съвет Две могили имот № 000051 при 
граници и съседи на север с имот № 000050-път IV кл. на общината, на изток с имот № 
000050- път IV кл. на общината и на юг с имот № 000034-полски път на общината, с АОС № 
2517/07.07.2010 г. 
 2. Общински съвет дава съгласие да бъде отдаден под аренда след провеждане на 
публично-оповестен конкурс за срок от 25 /двадесет и пет/ години описания в т. 1 имот. 
 3. Определянето на арендатор да се извърши чрез провеждане на публично-оповестен 
конкурс, при следните условия: 

3.1. До участие в конкурса се допускат участници, които отговарят на следните 
условия: 

3.1.1. Да са физически или юридически лица, учредени и регистрирани в съответствие 
с действащото българско или приложимо чуждестранно законодателство като търговци или 
земеделски производители. 

3.1.2. Чуждестранните лица да са със седалище или гражданство от държава – членка 
на Европейския съюз. 

3.1.3. Да не бъдат обявени в несъстоятелност и да не са в производство по ликвидация, 
съобразно съответното законодателство. 

3.1.4. Не са неизправна страна по договор, сключен с Община Две могили. 
3.2. Конкурсът да се проведе при следните задължителни условия: 
3.2.1. Началната цена при порвеждането на конкурса да бъде 23.00 лева /двадесет и 

три лева/ на декар през първите две стопански години, което е 50% от пълния размер на  
цената за декар.  

Достигната на конкурса цена остава константна за първите две години от 

сключване на договора. След втората година, арендното плащане се променя съгласно т. 

3.2. на Тарифа за началния размер на месечния наем за 1 дка, при предоставяне на 

земеделски земи от общинския поземлен фонд на Наредба № 7 за реда за  управление  и  

разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост в Община Две могили, област Русе. 

3.2.2. Предназначение на имота – за трайни насъждения. 
3.2.3. Плащане на цената - на годишната арендна вноска в първия работен ден след 

изтичането на съответната стопанска година, а за първата година от договора, при 
подписване на договора. 

3.2.4. Срок на договора – срокът на договора се определя първоначално за срок от 25 
години. 

3.2.5. След изтичане на горепосочения срок, срокът на арендата се удължава с до 5 
години, по искане на арендатора. 

3.3. Конкурсът да се проведе при следните допълнителни условия: 
3.3.1. Поемане на задължения за разкриване на нови работни места – минимум 1 брой. 
3.3.2. Представяне на проект, включващ предложения относно: 
3.3.2.1. предмета на арендата; 
3.3.2.2. мерки за опазване на околната среда. 
3.4. Представяне на план, относно разкриване на работни места. 



 

 46

4. Определя следните критерии за оценяване на постъпилите предложения на 
участниците в публично-оповестения конкурс: 

4.1. Предложена цена: 
- за предложение за цена от 23,00 лева за декар – 2 точки;  
- за предложение за цена от 26,00 лева за декар – 4 точки;  
- за предложение за цена от 30,00 лева за декар – 6 точки;  
За всяка следваща предложена цена, увеличена с 5,00 лева за декар се добавят по 2 

точки.  
4.2. Сьздаване на нови работни места и запазването им за срока на договора: 
Точките по критерия се образуват, както следва: 
- за предложение за разкриване на 2 работни места – 1 точка; 
- за предложение за разкриване на 3 работни места – 2 точки; 
- за предложение за разкриване на 4 работни места – 3 точки; 
- за предложение за разкриване на 5 работни места – 4 точки; 
- за всяко следващо разкрито работно място се получава по 2 точки. 
4.3. Други: 
4.3.1. Участник, регистриран по постоянен или настоящ адрес на територията на 

съответното населено място - 5точки. 
4.3.2. Участник, регистриран по постоянен или настоящ адрес на територията на 

Община Две могили - 3точки. 
4.3.3. Участник, който не е регистриран по постоянен или настоящ адрес на 

територията на Община Две могили - 0точки. 
4.4. Начин на класиране : 
На първо място се класира предложението на този участник, който събере най-

голям общ брой точки.  

5. В случай, че в срок до 22.12.2020 г., се яви лице, което отговаря на условията, 
посочени в § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ (ДВ, брой 62 от 2010 г.), земите по чл. 19, ал. 1 от 
ЗСПЗЗ, които са предмет на това решение и за които ще бъде сключен договор за аренда, 
подлежи на коригиране. 

6. Възлага на Кмета на Община Две могили да организира и проведе всички 
процедури по това решение, да проведе конкурса, като изготви и одобри необходимата за 
това конкурсна документация, да назначи комисия по провеждане на конкурса, да определи 
размера на депозита за участие, както и да определи задължителните документи за участие и 
да сключи договор за аренда. 

 

Двадесет и трета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 102/09.02.2016 г., относно: Отпускане 
на еднократна финансова помощ на Яшар Енверов Юсеинов, живеещ в град Две могили, на 
улица „Назъм Хикмет” № 13. 

По нея докладва:  

1. Христина Ефтимова – Член на Комисията по „Здравеопазване и социални 
дейности”: 

Комисията разгледа на свое заседание молбата на Яшар Юсеинов и излезе със 
становище тя да не бъде уважена, тъй като не отговаря на изискванията на наредбата. 

Разисквания по двадесет и трета точка нямаше. 

По двадесет и трета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 

21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и 

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация във връзка с чл. 5, т. 2 от Наредба № 10 за изплащане на еднократна 

помощ при раждане на дете, подпомагане на социално-слаби жители и 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. № 102 
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от 09.02.2016 г. с 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) глас „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 126 
  

1. Отказва да бъде отпусната на Яшар Енверов Юсеинов, живеещ в град Две могили, 
на улица „Назъм Хикмет” № 13 еднократна финансова помощ. 

 

Двадесет и четвърта точка от дневния ред: 

Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 103/09.02.2016 г., относно: Отпускане 
на еднократна финансова помощ на Даниела Недкова Димитрова, живееща в село Кацелово, 
на улица „Тончо Стисков” № 29. 

По нея докладва:  

1. Айдън Карамехмедов – Председател на Комисията по „Здравеопазване и социални 
дейности”: 

Комисията разгледа на свое заседание молбата на Даниела Недкова Димитрова и 
излезе със становище тя да не бъде уважена, тъй като не отговаря на изискванията на 
наредбата. 

Разисквания по двадесет и четвърта точка нямаше. 

По двадесет и 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 във връзка с чл. 5, т. 2 от Наредба № 10 за изплащане на еднократна 

помощ при раждане на дете, подпомагане на социално-слаби жители и 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. № 103 

от 09.02.2016 г. с 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) глас „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 127 
  

1. Отказва да бъде отпусната на Даниела Недкова Димитрова, живееща в село 
Кацелово, на улица „Тончо Стисков” № 29 еднократна финансова помощ. 

 

Двадесет и пета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 104/09.02.2016 г., относно: Отпускане 
на еднократна финансова помощ на Пенчо Йорданов Атанасов, живеещ в град Две могили, 
на улица „Русалка” № 22. 

По нея докладва:  

1. Димитър Димитров – Секретар на Комисията по „Здравеопазване и социални 
дейности”: 

Комисията разгледа на свое заседание и тази молба и излезе със становище тя да не 
бъде уважена, тъй като не отговаря на изискванията на наредбата. 

В разискванията по двадесет и пета точка нямаше. 

1. Румен Драков – Общински съветник: 

Аз предлагам на г-н Атанасов да му отпуснем 150 лева, защото се налага да постъпи в 
болница за лечение. 

 

Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, по тази докладна записка има направени две предложения – това на 
Комисията по „Здравеопазване и социални дейности” и това на Общинския съветник Румен 
Драков. Ще подложа всяко едно от тях на гласуване по реда на тяхното постъпване. 

 

Който е съгласен с предложението на Комисията по „Здравеопазване и социални 
дейности”, а именно: Отказва да бъде отпусната на Пенчо Йорданов Атанасов, живеещ в 
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град Две могили, на улица „Русалка” № 22 еднократна финансова помощ, моля да гласува с 
вдигане на ръка. 

Против.  
Въздържали се. 
С 14 (четиринадесет) гласа „За”, 1 (един) глас „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се”, предложението се приема. 
 

След приключване на разискванията по двадесет и пета точка от дневния ред, 

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

местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 

1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация във връзка с чл. 5, т. 2 от Наредба 

№ 10 за изплащане на еднократна помощ при раждане на дете, подпомагане на 

социално-слаби жители и 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. № 104 от 09.02.2016 г. с 14 (четиринадесет) 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 128 

 1. Отказва да бъде отпусната на Пенчо Йорданов Атанасов, живеещ в град Две 
могили, на улица „Русалка” № 22 еднократна финансова помощ. 

 

Двадесет и шеста точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 123/12.02.2016 г., относно: 
Кандидатстване на Община Две могили към ПУДООС с проект „Закриване и рекултивация 
на съществуващо депо за битови отпадъци на територията на Община Две могили”. 

По нея докладва:  

1. Румен Марков – Председател на Комисията по „Предотвратяване и установяване 
конфликти на интереси, общинска собственост, сигурност, екология и други дейности”: 

Докладната записка, която касае кандидатстване на Община Две могили към 
ПУДООС с проект „Закриване и рекултивация на съществуващо депо за битови отпадъци на 
територията на Община Две могили” беше разгледана на заседание на комисията и поради 
неточното и написване на докладната, от която не става ясно закрива ли се сметището или 
не, комисията не стигна до единодушно становище. 

Така или иначе аз ще изразя своето собтвено и мнението на КП „Единни за Община 
Две могили”. Закриването на сметището, г-н Борисов е група грешка, която не бива да 
допускате. В момента не знам в северна България има ли други съществуващи сметища, на 
които Общината да може да си изхвърла отпадъците? Преди 7 години от цялата Русенска 
област със Заповед на Директора на РИОСВ – Русе бяха закрити всички сметища на 
територията на Общината. Тогавашният Кмет – Драгомир Дамянов обжалва решението на 
РИОСВ и с Решение Районния окръжен съд в Русе и Върховния съд в София, решиха, че 
оставят Община Две могили да изхвърля отпадъците си на съществуващото сметище до 
откриването на регионално депо в град Бяла. Както всички знаем това депо скоро няма да 
бъде открено – днес сутрента гледах репортаж, в който Кметът на Община Бяла – Димитър 
Славов, каза че депото ще бъде открето най-рано през 2019 г. Нека добре да си направим 
сметката – закриваме сметището, а от там нататък какво се случва? Всичкия боклук от 
населените места от Общината ще се извозва до Бяла, ще минава през кантар. Смята ли 
Кмета на Общината, че ще е по-евтино това, отколкото да си оставим нашето сметище. 
Малко общини имат тази привилегия да си използват сметището. Средства по ПУДООС за 
рекултивиране на сметището ще има и по-късно, когато се открие регионалното депо. 

В разискванията по двадесет и шеста точка участие взеха: 

1. Николай Христов – Общински съветник: 

Напълно подкрепям казаното от г-н Румен Марков, не трябва с лека ръка да закриваме 
сметището. Имаме си действащо сметище дотогава, докато разкрият регионалното депо в 
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Бяла. Дори и да си караме сега боклука в Бяла за входа и изхода ние трябва да плащаме. 
Започне ли работа по ПУДООС това означава, че ние там боклук повече не можем да караме. 

2. Ивайло Пенев – Общински съветник: 

Аз мисля, че трябва да направим един по-подробен икономически анализ колко ще ни 
струва да си караме боклука в други общини. 

3. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 

Никъде в докладната записка не пише, че закриваме сметището. Докладната записка е 
за даване на съгласие да се кандидатства по ПУДООС за рекултивация на сметището. Така 
или иначе депото в Бяла ще бъде завършено в рамките на 1-2 години. След като това стане 
ние със собствени средства няма как да си рекултивираме сметището. 

4. Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет: 

В репортажа тази сутрин се каза, че депото трябва да започне да функционира до 2019 
година. Водят се съдебни дела с фирмата изпълнител и ако депото не стане до 2019 г. ще 
трябва да се връщат 22 милн. лева. 

5. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

За да стигна до тази докладна записка участвах в доста заседания свързани с 
изграждането на регионалното депо. Преди няколко дни бяхме в БНТ2 с г-н Димитър Славов 
и аз се учудвам, че тази сутрин е казал, че до 2019 г. ще бъде готово депото, защото в 
понеделник разговаряхме и той каза, че депото ще бъде готово до м. март на 2017 г. 

Тези финансови средства са предвидени за 48 общини, като за нашата Община са 
предвидени 750 000 лева. Не на всички ще бъдат дадени парите, но въпросът е, че за да 
попаднат тези общини в този списък, включително и Две могили, това е обвързано с 
изграждането на регионалното депо. Депото трябваше да бъде готово до 30.10.2015 г. и 
веднага 2016 г. се осигуряват средства за рекултивиране на съществуващото сметище. 

Както каза и г-н Чолаков, никъде не пише, че аз съм започнал да закривам сметището. 
Но процедурата за кандидатстване по проекта е тази – първо трябва да имам Вашето 
разрешение. Оттам нататък следват редица проучвания, техн. задания и т.н., което съвсем не 
означава, че още тази година ще закрием сметището. Така или иначе аз се нуждая от мандат 
за реализирането на този проект и когато депото бъде готово ние ще внесем проекта и ще 
чакаме финансирането. 

6. Румен Марков – Общински съветник: 

В т. 2 от предложеният ни проект на решение много точно и ясно пише „Дава 
съгласие Община Две могили да кандидатства с проект „Закриване и рекултивация на 
съществуващо депо за битови отпадъци на територията на Община Две могили” към 
ПУДООС.” Може би си давате сметка, че град Две могили и селата от Общината ще станат 
нещо като „Сатурн”, само че „пръстена” около тях няма да се от метеорити, а от незаконни 
сметища. Затова аз Ви предлагам да си оттеглите докладната, да се обмисли добре и тогава 
да вземем решение. 

7. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Искам само да кажа, че в разговори наистина нямам подписан документ с г-н Димитър 
Славов да си караме боклука в Бяла, но от негова страна има заявено желание да използваме 
тяхното сметище. Проблемът е следния – към настоящия момент ние плащаме едни 
отчисления към РИОСВ и от 01.01.2016 г. таксата от 28 лева скочи на 36 лева. Ние също не 
теглим отпадъците, които се изхвърлят на нашето сметище, но Общината плаща на ТД 
„Черни лом” на тонаж, което идва при мен под формата на фактури. След моя въпрос къде се 
тегли това ми казаха, че си има формула, по която се изчислява, откъдето ми идват около 
280-300 т. на месец. Ето защо от днес съм разпоредил празните камиони да минат на кантар 
през фирма „Юзбек”, да се получи тарата и оттам нататък камион без да мине на кантар няма 
да отиде на нашето сметище, за да видим дали този тонаж, на базата, на който ние плащаме 
първо към Черни лом, след това към РИОСВ съответства но това, което е в действителност. 

Искам само да кажа още нещо – за регионалното депо в Бяла 4 милн. лева вече са 
изхарчени, закупени са 7 камиона, които стоят на паркинг и се амортизират. Сега работим по 
въпроса тези камиони да се разпределят по общините, за да може всяка община да си ги 



 

 50

прибере в гаражи, да не стоят на открито. Контейнерите вече също са разпределени по 
общините. Самата държава има интерес да осигури средства за довършване на депото. 

След приключване на разискванията по двадесет и шеста точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл.21, ал.1, т. 23, ал. 2 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. № 123 от 

12.02.2016 г. с 11 (единадесет) гласа „За”, 3 (три) глас „Против” и 1 (един) глас 

„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 129 
  

1. Дава съгласие кмета на Община Две могили да предприеме действия за подготовка 
на техническо задание за изготвяне на проект „Закриване и рекултивация на съществуващо 
депо за битови отпадъци на територията на Община Две могили” към ПУДООС. 

2. Дава съгласие Община Две могили да кандидатства с проект „Закриване и 
рекултивация на съществуващо депо за битови отпадъци на територията на Община Две 
могили” към ПУДООС. 
 3. Упълномощава Кмета на общината да предприеме необходимите действия за 
изпълнение решението на Общинския съвет – Две могили. 

 

Двадесет и седма точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 125/16.02.2016 г., относно: 
Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост. 

По нея докладва:  

1. Мехмед Мехмедов – Секретар на Комисията по „Предотвратяване и установяване 
конфликти на интереси, общинска собственост, сигурност, екология и други дейности”: 

Община Две могили е собственик на недвижим имот по Акт за публична общинска 
собственост № 3725, а именно: Триетажна сграда с идентификатор 20184.1.1565.1, със 
застроена площ  от 492 кв.м., с предназначение „Здравно заведение”, находяща се в имот с 
идентификатор 20184.1.1565 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Две 
могили с административен адрес ул. „Христо Ботев” № 19. Към момента  сградата разполага 
с незаети помещения, които могат да се предоставят под наем за осъществяване на 
специализирана доболнична медицинска помощ по договор с РЗОК гр. Русе. Поради проявен 
интерес от страна на „Медицински център Ι Бяла” ООД и установена нужда на гражданите 
на Община Две могили за наемане на свободни помещения във функционално обособена 
част „бивш рентген”, намиращ се в сградата на Поликлиника-гр. Две могили, ул. „Христо 
Ботев” № 19 за създаване на физиотерапевтичен център и в изпълнение на Програма за 
управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016 година се налага да 
приемем това решение. Комисията по „Предотвратяване и установяване конфликти на 
интереси, общинска собственост, сигурност, екология и други дейности” разгледа на свое 
заседание докладната записка и излезе със становище предложеният ни проект на решение 
да бъде приет. 

Разисквания по двадесет и седма точка нямаше. 

По двадесет и седма точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 

21, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 14, ал. 2, ал. 3 и ал. 7 от Закона за общинската собственост 

и чл. 17, ал. 1, ал. 2 и ал. 3, чл. 49, чл. 50, т. 1 и т. 4.1 от Приложение № 1 „Тарифа за 

определяне на минимални месечни наемни цени на кв. м. за отдаване под наем на 

общински нежилищни имоти” от Наредба № 7 за реда на придобиване, управление и 

разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост в Община Две могили, област 

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

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и 
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Докладна записка с вх. № 125 от 16.02.2016 г. с 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) глас 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 130 
  

1. Дава съгласие да бъдат отдадени под наем след провеждане на публично оповестен 
конкурс за срок от 5 (пет) години свободните помещения във функционално обособена част 
„бивш рентген”, състоящ се от четири кабинета и коридор с полезна площ 110 кв. м. на 
първи етаж в Триетажна сграда с идентификатор 20184.1.1565.1 – бивша Поликлиника, 
находяща се в имот с идентификатор 20184.1.1565 по кадастралната карта и кадастрални 
регистри на гр. Две могили, предмет на Акт за публична общинска собственост № 3725 от 
24.03.2015 година на кмета на Община Две могили. 

2. Начална месечна цена при провеждане на конкурса – 22.00 (двадесет и два) лева. 
3. Специфични условия  на конкурса:  
• До участие в конкурса се допускат само участници, които осъществяват 

специализирана доболна медицинска помощ по договор с РЗОК град Русе. 
Доказва се с представяне на договор с РЗОК  за съответната година; 

• Отдаваният имот да се използва по предназначението посочено в Решението на 
Общински съвет - Две могили  или за други здравни цели; 

• Да осигурят за своя сметка обзавеждането и оборудването на имота съобразно 
предназначението му; 

• Разходите по извършването на вътрешно преустройство, поради използване на 
имота за здравни цели, различни от предназначението по акт за ползване, са за 
сметка на наемателя.  

4. Критерии  за оценяване: 
 К1 – оферта относно експлоатацията на имота  

• До 2 специалиста – 10 точки 
• До 4 специалиста –20 точки 
• До 6 специалиста – 30 точки 
• ДО8 специалиста и повече– 40 точки 

К2 – Предложена месечна наемна цена: 
• При предложена цена еднаква с началната конкурсна цена – 10 точки; 
• При предложена цена по-висока от началната конкурсна цена до 20% – 20 точки; 
• При предложена цена по-висока от началната конкурсна цена над 20% – 30 

точки; 
 К3– Насрещни предложения благоприятни за общината и населението- 30 точки. 
 Комплексна оценка: КО = К1+ К2 + К3  

КО=100 е максималният брой точки, който може да получи една оферта 

  5. Упълномощава Кмета на Община Две могили, да предприеме необходимите 
действия за изпълнението решението на Общинския съвет.  

6. В три дневен срок от подписването на договора за наем  да представи копие от 
същия в Общински съвет. 

 

Двадесет и осма точка от дневния ред: 

Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 126/16.02.2016 г., относно: 

Организиране и провеждане на общо събрание на населението в град Две могили, област 
Русе. 

По нея докладва:  

1. 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” разгледа на свое заседание докладната записка свързана с 
организирането на Общо събрание на населението на Община Две могили. Това се налага, 
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тъй като от години, с наближаването на месец май, отделни жители на град Две могили, 
започват да поставят въпроса, да бъде отменен празникът на град Две могили, който се 
отбелязва през месец май. Правят предложения, той да се провежда през месец август, когато 
Две могили е обявен за град. Преди две години, съветници от ПП „ГЕРБ” са предложили с 
докладна записка, празникът да бъде отменен. Болшинството тогава не приема това 
предложение. Изказват се мнения, че трябва да се проведе едно по-широко обсъждане по 
този въпрос и самите жители на града да решат. Предложено е да се обсъди въпроса за 
провеждане на общо събрание на населението. Така или иначе, тогава не са предприети 
никакви действия. По тази причина, с настоящата докладна записка г-н Георгиев ни 
предлага, да се свика такова общо събрание на населението. Съгласно чл. 57, ал. 1, т. 2 от 
Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, то се 
свиква от кмета на общината по решение на общинския съвет. Становището на комисията е 
предложеният ни проект на решение да бъде приет. 

В разискванията по двадесет и осма точка участие взеха: 

1. Николай Христов – Общински съветник: 

През м. май се провежда т.нар. панаир в град Две могили, а Празника на града е през 
м. август. При провеждането на това общо събрание имам съмнения, че хората ще се 
объркат. 

След приключване на разискванията по двадесет и осма точка от дневния ред, 

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

местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 1, т. 24 от Правилник № 

1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация във връзка с чл. 57, ал. 1, т. 2 от 

Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното 

самоуправление и Докладна записка с вх. № 126 от 16.02.2016 г. с 14 (четиринадесет) 

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

РЕШЕНИЕ 

№ 131 
  

1. Кметът на община Две могили да свика общо събрание на населението на град Две 
могили, община Две могили, област Русе. 

2. На събранието да бъде поставен за разглеждане следния въпрос: „През кой месец от 
годината ежегодно да се провежда празника на град Две могили?” 

2.1. Месец МАЙ; 
2.2. Месец АВГУСТ. 
3. Общото събрание да се проведе не по-рано от 15 дни и не по-късно от един месец 

след като бъде оповестено. 
4. Общото събрание да се проведе в извънработно време. 
5. Въз основа на решението на общото събрание, в 7 – дневен срок кметът на 

общината да внесе в общинския съвет за приемане Наредба за изменение на Наредба № 8 за 
символиката, за именуване и преименуване на улици, обекти с общинско значение и за 
паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на община Две могили, област 
Русе. 

6. Упълномощава Председателя на Общинския съвет и Кмета на Общината да 
организират изпълнението на настоящото решение. 

 

Двадесет и девета точка от дневния ред: 

Изказвания, питания, становища и предложения от граждани. 

 1. Румен Марков – Общински съветник: 

 Г-н Борисов, преди известно време променихме структурата на Общината, като двете 
населени места – Острица и Могилино станаха със закон Кметства. От тогава до днес 
Кметовете и на двете села работят без служители в Кметствата – всичко вършат те самите. 
Нека да помислим и да назначим по един човек, който да извършва административните и 
други услуги на гражданите. 
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2. Николай Христов – Общински съветник: 

Г-н Борисов, на предходното заседание на Общинския съвет Ви зададох въпроса за 
снегопочистването на град Две могили и дали предвиждате санкции за фирмите, които 
трябваше да чистят. Трябваше да ми предоставите информация каква сума е платена на 
почистващите фирми, а такава все още не съм получил. 

3. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Изплатени са финансови средства на почистващите фирми. Ще получите подробна 
информация. 

4. Айдън Карамехмедов – Общински съветник: 

Аз искам само да Ви съобщя, че на 12.02.2019 г. в град Русе беше проведено Общо 
събрание на АДО – Дунав, на което аз присъствах. На събранието нашият Кмет – г-н 
Божидар Борисов беше избран за член на Управителния съвет на АДО – Дунав. 

 

Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет: 

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

 

Протоколът е изготвен на 25.02.2016 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) 


