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

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

Екз. № 1 
 

П Р О Т О К О Л 
 

№ 3 
 

Днес, 20 декември 2019 година, в 9.00 часа, в конферентната зала на Община Две 
могили, започна третото редовно заседание на VІII – мия Общински съвет – Две могили. 

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

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

В работата му ще вземат участие: г-н Божидар Борисов – Кмет на Община Две 
могили; г-жа Красимира Русинова – зам.-кмет на Община Две могили; г-н Георги Великов 
– зам.-кмет на Община Две могили; г-н Йордан Борисов – Обществен посредник на 
Община Две могили; Мариета Петрова – Секретар на Община Две могили; служители от 
общинска администрация; кметове на кметства. 

 
Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет:  
Колеги, преди да преминем към обсъждане на дневния ред искам да Ви уведомя, че 

в деловодството на Общинския съвет са постъпили две решения за сформиране на Група 
Общински съветници, а именно: от ПП „СДС” с председател Румен Марков и ПП „БСП” с 
председател Ивайло Пенев. 

Освен това, в деловодството на Общинския съвет са постъпили две Мотивирани 
искания от Общинските съветници г-н Драгомир Дамянов и г-н Бисер Йончев, относно 
непълно отразяване на техни изказвания в т. Разни в Протокол № 2 от 29.11.2019 г. от 
проведеното заседание на Общинския съвет. Протокол № 2 е своевременно допълнен, 
съгласно установения ред, според Правилник № 1 за организацията и дейността на 
общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 
на основание чл. 82, във връзка с чл. 81. 
 Проектът за дневен ред на настоящото редовно заседание Ви е раздаден 
предварително. 
  Имате ли Вие предложения за неговото изменение или допълнение?  

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

настоящото редовно заседание на Общинския съвет, моля да гласува с вдигане на ръка. 
Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
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При последвалото гласуване, Общинският съвет с 13 (тринадесет) гласа „За”, 
0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали се” прие следния  
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
 

ЧАСТ ПЪРВА: 

1. Докладна записка от Юлиана Тодорова с вх. № 346#1/15.11.2019 г., относно: 
Приемане на Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация. 

Докладва: Христина Ефтимова – Общински съветник. 

2. Докладна записка от Юлиана Тодорова с вх. № 368/04.12.2019 г., относно: 
Определяне състава на Постоянните комисии към Общински съвет – Две могили. 

Докладва: Галя Додева – Общински съветник. 

 

 ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИ КОМИСИИ. 

 ЧАСТ ВТОРА: 

3. Докладна записка от Юлиана Тодорова с вх. № 372/04.12.2019 г., относно: 
Избиране на заместник - председател на Общинския съвет.  

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

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

4. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 359/19.11.2019 г., относно: 
Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за определяне  размера 
на местните данъци  на територията на община Две могили, област Русе. 

Докладва: Румен Марков – председател на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление и 

нормативна уредба”. 

5. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 359#1/19.11.2019 г., относно: 
Приемане на план-сметка за разходите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане 
на битови отпадъци и поддържане на териториите за обществено ползване за 2020 г. 

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

финанси”. 

6. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 367/03.12.2019 г., относно: 
Избор на делегат и заместник-делегат за отчетно-изборно общо събрание на Сдружение 
«Толерантност». 

Докладва: Ахмед Недрет – секретар на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление и 

нормативна уредба”. 

7. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 369/04.12.2019 г., относно: 
Определяне размера на платения годишен отпуск и допълнителното възнаграждение за 
придобит стаж и опит на Председателя на Общински съвет – Две могили, съгласно чл. 26 
от Закона за местното самоуправление и местната администрация. 

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

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

8. Докладна записка от Юлиана Тодорова с вх. № 370/04.12.2019 г., относно: 
Приемане на График за провеждане на редовните заседания на Общински съвет – Две 
могили през 2020 година. 
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Докладва: Мехмед Мехмедов – член на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление и 

нормативна уредба”. 

9. Докладна записка от Юлиана Тодорова с вх. № 371/04.12.2019 г., относно: 
Приемане на График за изготвяне и представяне на програми, планове, доклади, отчети и 
информации на редовните заседания на Общински съвет – Две могили през 2020 година.  

Докладва: Ивайло Димитров – член на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление и 

нормативна уредба”. 

10. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 379/06.12.2019 г., относно: 
Определяне на имотите – частна общинска собственост, които подлежат на задължително 
застраховане срещу природни бедствия и земетресения за 2020 г. 

Докладва: Румен Марков – председател на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление и 

нормативна уредба”. 

11. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 380/06.12.2019 г., относно: 
Отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост. 

Докладва: Мехмед Мехмедов – член на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление и 

нормативна уредба”. 

12. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 381/06.12.2019 г., относно: 
Определяне на второстепенните разпоредители с бюджет в Община Две могили. 

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

13. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 384/06.12.2019 г., относно: 
Предоставяне безвъзмездно за управление на движима вещ – лек автомобил „Форд 
транзит”, с рег. № Р6178ВХ, за нуждите на ДГ „Св. св. Кирил и Методий” – гр. Две 
могили. 

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

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

14. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 385/09.12.2019 г., относно: 
Приемане на Краткосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми 
енергийни източници и биогорива на Община Две могили за периода 2020 – 2023 г.  

Докладва: Ивайло Димитров – член на Комисията по „Противодействие на 

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

животновъдство и гори, екология и други дейности”. 

15. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 393/09.12.2019 г., относно: 
Подпомагане на деца с изявени дарби на територията на Община Две могили за 2019 г. 

Докладва: Румен Марков – член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

16. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 394/09.12.2019 г., относно: 
Програма за развитието на читалищната дейност в Община Две могили за 2020 г. 

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

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

политика”. 

17. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 395/09.12.2019 г., относно: 
Приемане на Културен Календар на Община Две могили за 2020 г. 



 4

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

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

политика”. 

18. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 396/09.12.2019 г., относно: 
Промени по бюджета на Община Две могили към 31.12.2019 г. и актуализация на плана за 
капиталовите разходи за 2019 година. 

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

19. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 397/09.12.2019 г., относно: 
Одобряване на структура и численост на общинска администрация Две могили и 
дейностите към нея, считано от 01.01.2020 година. 

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

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

20. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 398/11.12.2019 г., относно: 
Постъпила Молба с вх. № 6012/11.12.2019 г. от Районно мюфтийство – гр. Русе, относно 
съдействие за разширяване на мюсюлманския гробищен парк в гр. Две могили. 

Докладва: Юсеин Юсеинов – член на Комисията по „Противодействие на 

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

животновъдство и гори, екология и други дейности”. 

21. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 375/04.12.2019 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Анна Атанасова Николова за раждане на 
първо дете – Симеон Венциславов Николов. 

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

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

социална политика”. 

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

финанси”. 

22. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 376/04.12.2019 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Назмие Юсеинова Сюлейманова за 
раждане на първо дете – Ведит Билгинов Имамов. 

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

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

социална политика”. 

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

финанси”. 

23. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 377/04.12.2019 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Тамара Тихомирова Петрова за раждане на 
второ дете – Теодор Александров Петров. 

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

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

социална политика”. 

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

финанси”. 

24. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 378/04.12.2019 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Айлин Сабри Исмаил-Иванова за раждане 
на първо дете – Аалиа Станислав Иванова. 
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Докладва: Ивайло Пенев – председател на Комисията по „Образование, 

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

социална политика”. 

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

финанси”. 

25. Изказвания, питания, становища и предложения от граждани. 
 
Първа точка от дневния ред: 
Докладна записка от Юлиана Тодорова с вх. № 346#1/15.11.2019 г., относно: 

Приемане на Правилник № 1 за организацията и дейността на общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация. 

По нея докладва:  
1. Христина Ефтимова – Общински съветник: 
Общинският съвет е орган на местното самоуправление, който определя 

политиката за развитие на Общината, приемайки правилници, наредби, решения, 
декларации и обръщения. Изпълнявайки тази функция Общинският съвет се ръководи от 
нормите на българското и европейското законодателство. В тази връзка Закона за 
местното самоуправление и местната администрация изисква от нас да приемем 
Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация. 

На 11 ноември бе избрана Временна комисия за изготвянето на такъв правилник. 
Проекто – правилникът бе одобрен с мнозинство в комисията и същият беше 

достояние на обществеността в Община Две могили. 
До този момент не са постъпили предложения от гражданите за промяна и 

допълнение на така предложения правилник. Забележки са постъпили само от областна 
администрация, за които ще докладвам. 

Уважаеми колеги, предложеният Правилник № 1 в голямата си част повтаря 
съществуващия, като в новия сме се съобразили с новите законови разпоредби и 
предложения от членовете на комисията. 

В момента, поради това, че населението на Общината е паднало под 10 хил. души, 
то новият Общински съвет е конституиран с 13 общински съветници. Преминавам към 
новите предложения: 

1. В чл. 12, ал. 3 да отпадне т. 3. 
2. В чл. 25, ал. 4 след думите „от този правилник” се заличават думите „изяснява 

спорни обстоятелства” и на тяхно място се добавят думите „уведомява комисията по 
противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество”. 

3. В чл. 29, т. 1 вместо в чл. 30 да се чете чл. 27. 
4. В чл. 36, ал. 4 да се изправи множественото число на думата съветник, т.е. да се 

запише „7 общински съветници”. 
5. Комисията предлага Общинските съветници да сформират 4 постоянни комисии, 

като аз ще обявя само техните наименования, а именно: Първа комисия: Комисия по 
бюджет и финанси; Втора комисия: Комисия по териториално устройство и строителство, 
общинска собственост, местно самоуправление и нормативна уредба; Трета комисия: 
Комисия по образование, култура, вероизповедания, символика, младежта, спорта и 
туризма, здравеопазване и социална политика; Четвърта комисия: Комисия по 
противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество, 
сигурност, земеделие, животновъдство и гори, екология и други дейности. 
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В този чл. 36, който е свързан с комисиите, предложението от областна 
администрация е ал. 6 да отпадне, което е напълно логично, защото този текст се съдържа 
в чл. 36, ал. 1. 

6. В чл. 39, ал. 1 думите „ на две постоянни комисии” да отпаднат и да се запише 
„на една постоянна комисия, но не повече от три”. 

7. В чл. 56, ал. 1 е допусната техническа грешка, като вместо по чл. 56, ал. 1 да се 
запише чл. 55, ал. 1. 

8. В чл. 62, ал. 4 след думите „явяват се в” да се вмъкне думата „видимо” нетрезво 
състояние. 

9. В чл. 80, ал. 3 да отпаднат думите „извън общинска администрация” и да се 
добавят след думите „лица и организации” – „и се разпридилят по дейности в общинска 
администрация”. 

10. В чл. 93, ал. 2 да се оправи граматическото време на глагола „изслуша”, т.е. да 
се запише „първо се изслушва.” 

11. Чл. 94, ал. 1 да се запише следния текст: „Областният управител може да върне 
за ново обсъждане незаконосъобразните актове на Общинския съвет или да оспори 
незаконосъобразните актове пред съответния административен съд и да иска спиране на 
изпълнението на общите административни актове и действието на подзаконовите 
нормативни актове. Областният управител не може да върне за ново обсъждане по 
законосъобразност вътрешнослужебни актове, свързани с организацията и дейността на 
общинския съвет и на неговите комисии.” 

12. В чл. 94, ал. 8 и ал. 9 да отпаднат. 
13. В чл. 95, ал. 1, т. 2 да отпаднат думите: „чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА” и на тяхно 

място да се запише „чл. 110 от този правилник”. 
14. В чл. 115, ал. 2 да добие вида: „Техническият сътрудник се назначава и 

освобождава от кмета на общината по предложение на председателя на общинския съвет. 
Когато той ползва отпуск или отсъства от работа по друга обективна причина, се замества 
от друг служител от общинската администрация.” 

15. В чл. 117, ал. 1, т. 6 отпада. 
16. В чл. 119, ал. 1 комисията реши процента да е 70. 
17. В чл. 120, ал. 1 комисията реши: в т. 1 процента да е 70; в т. 2.1. – 50 %; в т. 2.2. 

– 45 % и в т. 2.3. – 40 %. 
Колеги, това са съществените промени в Правилник № 1. Вече казах, че той е 

изготвен и одобрен от временната комисия с мнозинство, поради което предлагаме той да 
бъде приет във този вид с измененията, които отбелязах.  

Госпожо Председател, ако приемате направените от комисията предложения, моля 
да не ги гласуваме поотделно. 

В разискванията по първа точка участие взеха: 
1. Румен Марков – Общински съветник: 
Аз присъствах на заседанието на временната комисия при изготвянето на 

правилника и имах някои забележки, които не бяха взети под внимание, затова ще ги кажа 
тук и ще помоля те да бъдат подложени на гласуване. 

1. В глава 3 – чл. 17 „Заместник – председател на Общинския съвет” да отпадне и 
всичко след това произтичащо от него. Ще се аргументирам защо – в предишния мандат 
имаше двама заместник – председатели и работата на Общинския съвет не се е променила 
по никакъв начин от този факт, затова считам че това сега е излишно. 

2. В глава 5 – чл. 24 Общинският съветник по време на заседание няма право: 
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1. да прекъсва изказващия се; 
2. да отправя лични нападки, оскърбителни думи, жестове или заплахи; 
3. да разгласява данни, отнасящи се до личния живот или увреждащи доброто име 

на гражданите; 
4. на непристойно поведение или на постъпки, които нарушават реда на 

заседанието. 
И съответно в чл. 26, където Председателят на общинския съвет може да налага на 

общинските съветници следните дисциплинарни мерки: 
1. напомняне; 
2. забележка; 
3. отнемане на думата; 
4. отстраняване от заседание. 
Предлагам тези два члена със същия текст да влязат в глава 11 – Взаимодействие 

между Общинския съвет и Общинската администрация. Предлагам тук да се създадат два 
нови члена, съответно чл. 118, който да гласи: „Кметът на Общината; заместник – 
кметовете на Общината; Секретарят на Общината; Кметовете на населени места и 
Кметските наместници по време на заседание няма право: 

1. да прекъсва изказващия се; 
2. да отправя лични нападки, оскърбителни думи, жестове или заплахи; 
3. да разгласява данни, отнасящи се до личния живот или увреждащи доброто име 

на гражданите; 
4. на непристойно поведение или на постъпки, които нарушават реда на 

заседанието.” 
И да се създаде нов чл. 119, който да гласи: Председателят на общинския съвет 

може да налага на Кмета на Общината; на заместник – кметовете на Общината; на 
Секретаря на Общината; на Кметовете на населени места и на Кметските наместници 
следните дисциплинарни мерки: 

1. напомняне; 
2. забележка; 
3. отнемане на думата; 
4. отстраняване от заседание.” 
И третото ми предложение е в глава 12, в чл. 120 „Общинският съветник получава 

възнаграждение за: участие в заседанията на общинския съвет в размер на 100 лева, а за 
участие в заседание на постоянна комисия – 50 лева.” 

2. Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, има ли други желаещи, които искат да вземат отношение? 
Няма. 
В такъв случай, аз съм съгласна с предложенията на временната комисия, които 

бяха докладвани от г-жа Христина Ефтимова, поради което няма да ги гласуваме 
поотделно. 

Колеги, аз ще ви зачета какво пише в чл. 93 от досега действащия правилник – 
Проектите за правилници, наредби  и инструкции се приемат на едно гласуване. В ал. 3 
пише така: „Общинският съвет обсъжда и приема, съобразно предложения проект глава 
по глава, раздел по раздел, текст по текст или параграф по параграф”. 

Поради това ви предлагам да започнем обсъждането на Правилника глава по глава 
и ако имате някакви предложения за неговото допълнение или изменение, да ги казвате на 
момента. 
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По първа глава – „Общи положения” – има ли предложения за нейното изменение 

или допълнение?  

Няма. 
Който е съгласен с Глава първа – „Общи положения”, да бъде приета във вида 

предложен от Временната комисия, моля да гласува с вдигане на ръка. 
Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
С 13 (тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се”, предложението се приема. 
 

По втора глава – „Конституиране на Общинския съвет” – има ли предложения за 

нейното изменение или допълнение?  

Няма. 
Който е съгласен с Глава втора – „Конституиране на Общинския съвет”, да бъде 

приета във вида предложен от Временната комисия, моля да гласува с вдигане на ръка. 
Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
С 13 (тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се”, предложението се приема. 
 

По трета глава – „Ръководство на Общинския съвет” – има ли предложения за 

нейното изменение или допълнение?  

1. Румен Марков – Общински съветник: 
Моето предложение е да отпадне чл. 17 – Заместник – председател на Общинския 

съвет. 
Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 
Тук има направени две предложения – това на временната комисия и това на 

общинския съветник Румен Марков. Ще ги подложа на гласуване по реда на тяхното 
постъпване. 

Който е съгласен с Глава трета – „Ръководство на Общинския съвет”, да бъде 
приета във вида предложен от Временната комисия, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
С 8 (осем) гласа „За”, 3 (три) гласа „Против” и 2 (два) гласа „Въздържал се”, 

предложението се приема. 
 
Който е съгласен с предложението на г-н Румен Марков, а именно: в Глава трета – 

„Ръководство на Общинския съвет”, чл. 17 – Заместник – председател да отпадне, моля да 
гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
С 3 (три) гласа „За”, 8 (осем) гласа „Против” и 2 (два) гласа „Въздържал се”, 

предложението не се приема. 
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По четвърта глава – „Общински съветник” – има ли предложения за нейното 

изменение или допълнение?  

Няма. 
Който е съгласен с Глава четвърта – „Общински съветник”, да бъде приета във вида 

предложен от Временната комисия, моля да гласува с вдигане на ръка. 
Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
С 13 (тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се”, предложението се приема. 
 

По пета глава – „Поведение на Общинския съветник, конфликт на интереси. 

Етични правила.” – има ли предложения за нейното изменение или допълнение?  

Няма. 
Който е съгласен с Глава пета – „Поведение на Общинския съветник, конфликт на 

интереси. Етични правила.”, да бъде приета във вида предложен от Временната комисия, 
моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
С 13 (тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се”, предложението се приема. 
 

По шеста глава – „Група на Общинските съветници” – има ли предложения за 

нейното изменение или допълнение?  

Няма. 
Който е съгласен с Глава шеста – „Група на Общинските съветници”, да бъде 

приета във вида предложен от Временната комисия, моля да гласува с вдигане на ръка. 
Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
С 13 (тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се”, предложението се приема. 
 

По седма глава – „Комисии на Общинския съвет” – има ли предложения за 

нейното изменение или допълнение?  

Няма. 
Който е съгласен с Глава седма – „Комисии на Общинския съвет”, да бъде приета 

във вида предложен от Временната комисия, моля да гласува с вдигане на ръка. 
Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
С 13 (тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се”, предложението се приема. 
 

По осма глава – „Планиране, подготовка и провеждане на заседания на 

Общинския съвет” – има ли предложения за нейното изменение или допълнение?  
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Няма. 
Който е съгласен с Глава осма – „Планиране, подготовка и провеждане на 

заседания на Общинския съвет”, да бъде приета във вида предложен от Временната 
комисия, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
С 13 (тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се”, предложението се приема. 
 

По девета глава – „Внасяне, обсъждане и приемане на проекти за решения и други 

актове на Общинския съвет” – има ли предложения за нейното изменение или 

допълнение?  

Няма. 
Който е съгласен с Глава девета – „Внасяне, обсъждане и приемане на проекти за 

решения и други актове на Общинския съвет”, да бъде приета във вида предложен от 
Временната комисия, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
С 13 (тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се”, предложението се приема. 
 

По десета глава – „Контрол върху актовете на Кмета на Общината, издадени в 

изпълнение на актовете на Общинския съвет” – има ли предложения за нейното 

изменение или допълнение?  

Няма. 
Който е съгласен с Глава десета – „Контрол върху актовете на Кмета на Общината, 

издадени в изпълнение на актовете на Общинския съвет”, да бъде приета във вида 
предложен от Временната комисия, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
С 13 (тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се”, предложението се приема. 
 

По единадесета глава – „Взаимодействие между Общинския съвет и общинската 

администрация” – има ли предложения за нейното изменение или допълнение?  

1. Румен Марков – Общински съветник: 
Тук аз имах предложение за създаването на два нови члена съответно 118 и 119 със 

следния текст: 
„Чл. 118. Кметът на Общината; заместник – кметовете на Общината; Секретарят на 

Общината; Кметовете на населени места и Кметските наместници по време на заседание 
няма право: 

1. да прекъсва изказващия се; 
2. да отправя лични нападки, оскърбителни думи, жестове или заплахи; 
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3. да разгласява данни, отнасящи се до личния живот или увреждащи доброто име 
на гражданите; 

4. на непристойно поведение или на постъпки, които нарушават реда на 
заседанието.” 

„Чл. 119. Председателят на общинския съвет може да налага на Кмета на 
Общината; на заместник – кметовете на Общината; на Секретаря на Общината; на 
Кметовете на населени места и на Кметските наместници следните дисциплинарни мерки: 

1. напомняне; 
2. забележка; 
3. отнемане на думата; 
4. отстраняване от заседание.” 
2. Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник: 
Аз разбирам желанието на г-н Марков, но моето мнение е такова, че Правилникът е 

за дейността на Общинския съвет и общинските съветници и всички останали 
присъстващи са гости на нашето заседание и Председателят на Общинския съвет е в 
правото си да изгони, но не и да наказва, така че смятам че е безсмислено да се създава 
нов член, в който да бъдат вменявани такива задължения на Председателя на Общинския 
съвет. 

3. Румен Марков – Общински съветник: 
Препоръчвам на г-жа Нечева да прочете глава единадесета – „Взаимодействие 

между Общинския съвет и общинската администрация”. Нямам какво повече да кажа. 
4. Христина Ефтимова – Общински съветник: 
От името на ГОС от ПП „ГЕРБ” искам да кажа, че напълно подкрепяме изказването 

на г-жа Нечева. 
 
Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 
Тук има направени две предложения – това на временната комисия и това на 

общинския съветник Румен Марков. Ще ги подложа на гласуване по реда на тяхното 
постъпване. 

Който е съгласен с Глава единадесета – „Взаимодействие между Общинския съвет 
и общинската администрация”, да бъде приета във вида предложен от Временната 
комисия, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
С 10 (десет) гласа „За”, 3 (три) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, 

предложението се приема. 
 
Който е съгласен с предложението на г-н Румен Марков, а именно: В Глава 

единадесета – „Взаимодействие между Общинския съвет и общинската администрация” 
да бъдат добавени два нови члена със следния текст: 

„Чл. 118. Кметът на Общината; заместник – кметовете на Общината; Секретарят на 
Общината; Кметовете на населени места и Кметските наместници по време на заседание 
няма право: 

1. да прекъсва изказващия се; 
2. да отправя лични нападки, оскърбителни думи, жестове или заплахи; 
3. да разгласява данни, отнасящи се до личния живот или увреждащи доброто име 

на гражданите; 
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4. на непристойно поведение или на постъпки, които нарушават реда на 
заседанието.” 

„Чл. 119. Председателят на общинския съвет може да налага на Кмета на 
Общината; на заместник – кметовете на Общината; на Секретаря на Общината; на 
Кметовете на населени места и на Кметските наместници следните дисциплинарни мерки: 

1. напомняне; 
2. забележка; 
3. отнемане на думата; 
4. отстраняване от заседание.”, моля да гласува с вдигане на ръка. 
Против. 
Въздържали се. 
С 3 (три) гласа „За”, 10 (десет) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, 

предложението не се приема. 
 
По дванадесета глава – „Финансово осигуряване на Общинския съвет” – има ли 

предложения за нейното изменение или допълнение?  

1. Румен Марков – Общински съветник: 
Тук предложих чл. 120 да добие следния вид: „Общинският съветник получава 

възнаграждение за: участие в заседанията на общинския съвет в размер на 100 лева, а за 
участие в заседание на постоянна комисия – 50 лева.” 

Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 
Тук има направени две предложения – това на временната комисия и това на 

общинския съветник Румен Марков. Ще ги подложа на гласуване по реда на тяхното 
постъпване. 

Който е съгласен с Глава дванадесета – „Финансово осигуряване на Общинския 
съвет”, да бъде приета във вида предложен от Временната комисия, моля да гласува с 
вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
С 10 (десет) гласа „За”, 2 (два) гласа „Против” и 1 (един) гласа „Въздържал се”, 

предложението се приема. 
 

Който е съгласен с предложението на г-н Румен Марков, а именно: Глава 
дванадесета – „Финансово осигуряване на Общинския съвет” чл. 120 да добие следния 
вид: „Общинският съветник получава възнаграждение за: участие в заседанията на 
общинския съвет в размер на 100 лева, а за участие в заседание на постоянна комисия – 50 
лева.”, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
С 3 (три) гласа „За”, 8 (осем) гласа „Против” и 2 (два) гласа „Въздържал се”, 

предложението не се приема. 
2. Драгомир Дамянов – Общински съветник: 
Тъй като току що гласувахме глава дванадесета, трябва да стане ясно на 

обществеността какво гласува Общинския съвет, защото тук не се говори с цифри, става 
въпрос за възнаграждението на Общинските съветници. 

Така, както гласувахте БСП, ДПС и ГЕРБ, възнаграждението на Общинския 
съветник от 01.01.2020 година за участие в заседание на Общинския съвет ще се равнява 
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на 427 лева; за участие в комисия, като председател ще взема 305 лева; ако е секретар ще 
взема 275 лева и ако е член – 244 лева. Това е процентът от МРЗ, или като сложим 
възнаграждението на Председателя на Общинския съвет и секретаря около 15 000 лева 
месечно ще струва издръжката на Общинския съвет на Община Две могили. В рамките на 
1 година това прави някъде около 180 000 лева. 

В предизборната кампания на нашата група, от името на СДС заявихме, че 
Общинският съвеник е тази личност, която трябва да отиде в общинския съвет и да 
решава въпросите на населението от общината, а не да бъде пенсионен отдел да получава 
пенсия или бюро по труда да бъде по някаква мярка. Голяма част от общинските 
съветници визирам колегите от ГЕРБ, колегите от БСП са чиновници, служители и за тях 
е нормално да си искат такава „пенсия”, но аз се учудвам на колегите от ДПС, които са 
бизнесмени и имат бизнес дали за тези 900 лева ще се разписват месечно за тяхната 
дейност – два пъти в комисия и един път на заседание на общинския съвет, това са 
максимум два работни дни. Коя личност в България за два работни дни получава 900 лева 
възнаграждение, а ако си председател на комисия дори и 1 000 лева? 

Г-н Кмете, ако аз съм на Ваше място това решение ще го обжалвам, защото това е в 
ущърб на общинския бюджет. 

Аз затова не бях съгласен и с колегите от нашата група, защото Общинските 
съветници трябва да дойдат тук, за да могат да помагат на Общината, а не да вземат от 
нея. При една минимална пенсия в размер на 275 лева, един общински съветник да взема 1 
000 лева, това е кощунство. 

Това е моето мнение и мисля, че трябва да се замислим върху това нещо, което вие 
направихте. 

3. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 
Това, което г-н Дамянов представи не е точно така. Първо цифрата 1 000 лева, 

когато разглеждаме бюджета ще разберете, че не е правилна. Независимо от процентите, 
които гласува Общинския съвет като възнаграждение си има законов таван на сумата, 
която може да получава реално, а тя е не повече от около 400 лева. 

Това, което Вие г-н Дамянов сте пропуснали през последните 8 години е че 
общинските съветници освен разходите, които правят по различните мероприятия, които 
са в Общината имат и достатъчно ангажименти да ходят по населените места, да ходят на 
извънредни комисии в работно и извънработно време, така че разходите, които прави един 
общински съветник са достатъчно много, за да визираме тук някакви цифри. 

Без притеснение мога да кажа също така, че Общинския съвет през тези последни 8 
години не искам да изброявам колко благотворителни неща е направил, като дарения, като 
помощи, като допълнение на спортния календар и много други. 

Упрекът към моята група „бизнесмени” мога да Ви кажа с абсолютна убеденост, че 
хонорарът, който получавам през последните 12 години, няма година, в която да не съм 
дарил поне 2 000 лева на Общината. Винаги този хонорар отива в полза на жителите от 
Общината. 

4. Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник: 
Ние също сме от засегнатите от изказването на г-н Дамянов, затова искам да изразя 

мнението на групата на БСП. 
С цялото ми уважение г-н Дамянов към Вас, знаете че нашата група Ви подкрепи 

на балотажа и не един път, а два пъти. Но това, което направихте в момента беше един 
много грозен популизъм от Ваша страна. 
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Първо постъпилото предложение от Вашата група не беше мотивирано, за да 
убедите общинските съветници да го подкрепят и в последствие Вие изказвате мотиви, 
което честно казано беше непочтенно от Ваша страна. 

Второ – на предходното заседание на Общинския съвет надълго и нашироко 
засегнахте отговорностите на г-н Кмета на Общината, а сега искам да Ви попитам каква е 
отговорността на Общинските съветници и като такава как трябва да бъдем възнаградени.  

На последно място – напълно съм съгласна с г-н Чолаков, защото всички ние 
даваме една голяма част от своите възнаграждения и мисля, че така е редно и всеки един 
от нас, който е влязъл тук би трябвало да има някаква кауза, заради която е тук и която да 
подпомага и тези възнаграждения да отиват за тази кауза. 

 
По тринадесета глава – „Допълнителни разпоредби” – има ли предложения за 

нейното изменение или допълнение?  

Няма. 
Който е съгласен с Глава тринадесета – „Допълнителни разпоредби”, да бъде 

приета във вида предложен от Временната комисия, моля да гласува с вдигане на ръка. 
Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
С 13 (тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се”, предложението се приема. 
 
След като проведохме процедурата, предвидена в чл. 93, ал. 3 от Правилника, 

следва да го гласуваме като цяло.  
 
Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Юлиана Тодорова с вх. № 

346#1/15.11.2019 г. е явно, моля гласувайте. 
 
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 от Правилник № 1 
за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация във връзка с чл. 10, ал. 2 от 
Закона за нормативните актове и Докладна записка с вх. № 346#1 от 15.11.2019 г. 
след проведено явно гласуване с 10 (десет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 3 
(три) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 18 

  
1. Приема Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, който влиза в 
сила от 20.12.2019 година.  

2. Отменя, считано от 20.12.2019 година Правилник № 1 за организацията и 
дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, приет с Решение № 5 по Протокол № 2/24.11.2015 г., изм. с Решение № 54 
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по Протокол № 4/18.12.2015 г., доп. с Решение № 615 по Протокол № 30/29.09.2017 г., 
изм. с Решение № 733 по Протокол № 36/30.03.2018 г., изм. с Решение № 780 по Протокол 
№ 38/25.05.2018 г., изм. с Решение № 870 по Протокол № 44/30.11.2018 г. на Общински 
съвет – Две могили 

Приложение: Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.  
 

Втора точка от дневния ред: 
Докладна записка от Юлиана Тодорова с вх. № 368/04.12.2019 г., относно: 

Определяне състава на Постоянните комисии към Общински съвет – Две могили. 
По нея докладва:  
1. Галя Додева – Общински съветник: 
След като вече имаме гласуван Правилник № 1 за организацията и дейността на 

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 
трябва да си изберем състав на постоянните комисии, които ще работят към него. В 
докладната записка председателят на общинския съвет е направил предложения съответно 
за председател, секретар и членове на различните комисии. Състава на комисиите е 
съобразен с всяко искане на различните групи в общинския съвет след направени 
консултации, предварително е обсъден, затова предлагам да преминем към гласуване. 

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

368/04.12.2019 г. е явно, но аз предлагам всяка комисия да бъде гласувана и приета в 
отделно решение. 

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 4, ал. 1 и чл. 38 
от Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с 
вх. № 368 от 04.12.2019 г. след проведено явно гласуване с 13 (тринадесет) гласа „За”, 
0 (нула) глас „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 19 

 
1. Избира Първа комисия: „Комисия по бюджет и финанси” в състав: 
Председател: Христина Димитрова Ефтимова. 
Секретар:      Соня Петрова Неделчева – Нечева. 
Членове:        1. Ахмед Недрет Ахмед. 
  2. Мехмед Селманов Чолаков. 
  3. Юсеин Ахмедов Юсеинов. 
  4. Драгомир Дамянов Драганов. 
  5. Бисер Йорданов Йончев. 
 
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 27, ал. 3 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 4, ал. 1 и чл. 38 
от Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с 
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вх. № 368 от 04.12.2019 г. след проведено явно гласуване с 13 (тринадесет) гласа „За”, 
0 (нула) глас „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 20 

 
1. Избира Втора комисия: „Комисия по териториално устройство и строителство, 

общинска собственост, местно самоуправление и нормативна уредба” в състав: 
Председател: Румен Манолов Марков. 
Секретар:      Ахмед Недрет Ахмед. 
Членове:      1. Галя Миткова Додева. 
  2. Ивайло Димитров Иванов. 
  3. Мехмед Руждиев Мехмедов. 
  4. Драгомир Дамянов Драганов 
  5. Ивайло Пенев Иванов. 
 
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 27, ал. 3 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 4, ал. 1 и чл. 38 
от Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с 
вх. № 368 от 04.12.2019 г. след проведено явно гласуване с 13 (тринадесет) гласа „За”, 
0 (нула) глас „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 21 

 
1. Избира Трета комисия: „Комисия по образование, култура, вероизповедания, 

символика, младежта, спорта и туризма, здравеопазване и социална политика” в състав: 
Председател: Ивайло Пенев Иванов. 
Секретар:      Мехмед Руждиев Мехмедов. 
Членове:       1. Галя Миткова Додева. 
  2. Юсеин Ахмедов Юсеинов. 
  3. Румен Манолов Марков. 
 
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 27, ал. 3 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 4, ал. 1 и чл. 38 
от Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с 
вх. № 368 от 04.12.2019 г. след проведено явно гласуване с 13 (тринадесет) гласа „За”, 
0 (нула) глас „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 22 
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1. Избира Четвърта комисия: „Комисия по противодействие на корупцията и 
отнемане на незаконно придобитото имущество, сигурност, земеделие, животновъдство и 
гори, екология и други дейности” в състав: 

Председател: Мехмед Селманов Чолаков. 
Секретар:      Бисер Йорданов Йончев. 
Членове:       1. Христина Димитрова Ефтимова. 
  2. Ивайло Димитров Иванов. 
  3. Соня Петрова Неделчева – Нечева. 
 
Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 
Часът е 9:55 часа. Обявявам половин час почивка. През това време, моля 

председателите на постояните комисии да организират разглеждането на докладните 
записки, включени в дневния ни ред и да излязат със становища, които да бъдат 
докладвани във втората част от заседанието ни.  
 

Драгомир Дамянов – Общински съветник: 
Във връзка с чл. 63, ал. 5 от нашия Правилник искам да направя изявление на 

нашата група.  
По време на почивката в нашата комисия по „Бюджет и финанси” във връзка с 

изказването ми по предходната точка стана на въпрос – искам да кажа на колегите 
общински съветници, че Общинският съвет е политически орган и тук са поставени 
всички политически сили, които са избрани от жителите на град Две могили и няма как 
всички да имаме еднакво мислене и еднакво виждане по всички въпроси от дневния ред. 
Затова хората си дават доверието на различни политически сили, които са представени в 
Общинския съвет и тези, които са извън него. 

Тук е мястото да се изказват позиции, становища, да има различно мнение, да има 
дискусия и да има прозрачност. 

Няма как да бъдем всички с едно мнение и да бъдем съгласни с всичко, което ни се 
предлага. Общинският съвет е политически орган и всяка политическа сила има съответно 
становище по конкретни въпроси и различни виждания. Може да има десен подход, ляв 
подход, центристки подход и всяка една политическа сила си определя своето място. 

Така че, както днес, така и в следващите заседания ние ще имаме различия по 
много въпроси. Няма смисъл да се сърдим или да имаме някакво мнение защо сме се 
изказали по този начин. 

Смятам, че в рамките на един културен диалог жителите на Общината да могат да 
разберат кой какъв интерес защитава. 

През този период – на 07.12.2019 г. СДС направи 30 години от създаването си. Тази 
партия е първата демократична партия в след новите промени, тя промени България, 
върна собствеността на 2 500 000 граждани – едрата и дребна градска собственост, земите 
на повече от хората, които се занимават със земеделие и направи сериозни реформи в 
сферата на политическото образование и икономиката, естествено пое и негативите – 
излъчи двама президента, двама министър председатели, на територията на Област Русе 
имаше кметове и в Ценово и в Бяла и в Две могили и в Борово и в Сливо поле, така че тази 
партия заслужава своето доверие и ще има различен подход. Тя е член на ЕНП, където са 
членове и ГЕРБ, но за съжаление в нашата Община не си партнираме с колегите от ГЕРБ, 
а смятам че ние защитаваме десни позиции, а те са си избрали друг подход – няма нищо 
лошо в това, но в голяма част в национален мащаб двете партии си партнират, 
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включително и в големите градове. Въпрос на време е ако имаме възможност да се 
доближаваме, ако не – няма. 

 
Трета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Юлиана Тодорова с вх. № 372/04.12.2019 г., относно: 

Избиране на заместник - председател на Общинския съвет.  
По нея докладва:  
1. Галя Додева – член на Комисията по „Териториално устройство и 

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

Съгласно чл. 13, ал. 1 от приетия Правилник № 1 за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 
е постъпило предложение да бъде избран един общински съветник за заместник – 
председател на Общинския съвет. 

Втора комисия се събра и предлага, считано от днес за заместник – председател на 
Общинския съвет да бъде избран Мехмед Чолаков с 5 гласа „за” и 2 гласа „против”. 

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

372/04.12.2019 г. е явно, моля гласувайте. 
 
По трета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 

23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 3, ал. 1, т. 24 във връзка с чл. 13, ал. 1 от Правилник № 1 за 
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с вх. № 
372от 04.12.2019 г. след проведено явно гласуване с 8 (осем) гласа „За”, 3 (три) гласа 
„Против” и 2 (два) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 23 

 
1. Избира, считано от 20.12.2019 година за заместник – председател на Общинския 

съвет Мехмед Селманов Чолаков. 
 

Четвърта точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 359/19.11.2019 г., относно: 

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за определяне  размера 
на местните данъци  на територията на община Две могили, област Русе. 

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

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

С докладната записка, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на 
Наредба № 1 за определяне размера на местните данъци на територията на община Две 
могили, област Русе, общинската администрация ни предлага повишение на 
туристическия данък, който се отнася само за нощувката от 0,20 до 3,00 лева за всяка 
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нощувка. Има така да се каже символично увеличение. Комисията разгледа настоящата 
докладна записка и излезе със становище тя да бъде приета в предложения и вид. 

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

359/19.11.2019 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 
 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 20.12.2019 година  

 

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за 

определяне размера на местните данъци  на територията на община Две могили, област 

Русе. 

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

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 
СЕ” 

1. Ахмед Недрет Ахмед +   

2. Бисер Йорданов Йончев +   
3. Галя Миткова Додева +   

4. Драгомир Дамянов Драганов +   
5. Ивайло Димитров Иванов +   
6. Ивайло Пенев Иванов  +   

7. Мехмед Руждиев Мехмедов  +   
8. Мехмед Селманов Чолаков +   

9. Румен Манолов Марков +   
10. Соня Петрова Неделчева – Нечева  +   
11. Христина Димитрова Ефтимова +   
12. Юлиана Кънчева Тодорова +   
13. Юсеин Ахмедов Юсеинов +   
 Общо: 13   

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

2 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 4, ал. 1 и чл. 93 от Правилник № 1 за организацията и дейността 
на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 
администрация във връзка с чл. 1, ал. 2 във връзка с чл. 61р от Закона за местните 
данъци и такси, чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс и Докладна записка 
с вх. № 359 от 19.11.2019 г. след проведено поименно гласуване с 13 (тринадесет) 
гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 24 
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1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за определяне 
размера на местните данъци на територията на община Две могили, област Русе: 

§ 1. В чл. 58, ал. 1: 
Таблицата в ал. 1 се изменя и добива следния вид: 

№ Населено място Категория на места 
за настаняване 

Туристически 
данък 

1. Две могили Категория 1 звезда 
Категория 2 звезди 
Категория 3 звезди 
Категория 4 звезди 

0.60 лева 
0.70 лева 
0.80 лева 
1.00 лева 

2. Населените места в община Две 
могили 

Категория 1 звезда 
Категория 2 звезди 
Категория 3 звезди 
Категория 4 звезди 

0.60 лева 
0.70 лева 
0.80 лева 
1.00 лева 

 
Пета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 359#1/19.11.2019 г., относно: 

Приемане на план-сметка за разходите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане 
на битови отпадъци и поддържане на териториите за обществено ползване за 2020 г. 

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

В Общинския съвет е входирана докладна записка за приемане на план-сметка за 
разходите по сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждане на битови отпадъци и 
поддържане териториите за 2020 година. 

Предложената план-сметка е изготвена на база обстоен анализ на разходите в 
сравнение с предходни години, проектите на Бюджет 2020 на второстепенните 
разпоредители, използването на новото ДЕПО в Бяла, погасяването на безлихвения заем 
по ПУДООС и др. 

Разходите са предвидени на база планирано количество битови отпадъци за 
периода декември 2019 – ноември 2020 г., като разходите за отчисления по чл. 60 от ЗУО 
са в размер на 5 121 лева, т.е. в обяснителните записки е цитирана сумата от 5 292 лева, но 
в таблицата този разход е със 171 лева, по-малко, тъй като м. декември 2019 г. се разчита 
по старата разценка по 3.50 лева на тон, а не по 5.40 лева на тон. 

Отчисленията по чл. 64 са в размер на 89 680 лева или сумата в обясненията вместо 
94 972 лева трябва да се запише сумата от 89 680 леваи общата сума за отчисления е в 
размер на 94 801 лева. 

През 2019 година имаме завишаване на разходите за чистота общо с 85 284 лева, 
като повишението идва основно от завишението, което се плаща в ДЕПО – Бяла на тон 
отчетени битови отпадъци. За сравнение посочват, че през 2018 година, когато сметта се 
извозваше в ДЕПО – Русе, таксата, която Община Две могили плащаше беше в размер на 
33.85 лева на тон отчетен битов отпадък. 

В план-сметката прави впечатление, че общите разходи за чистота в селата 
Баниска, Кацелово и Острица намаляват. Това намаляване е в резултат на намалените 
съдове за сметосъбиране, например в Баниска от 85 стават 80, в Кацелово от 74 стават 65, 
в Острица от 58 стават 50. 
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В началото на м. октомври е направена инвентаризация на съществуващите 
контейнери в Общината тип „Бобър”, при което са бракувани общо 139 бр. контейнери, 
т.е. от общо 785 бр. контейнери годните за работа към момента са 646 бр. 

Разбира се в населените места са доставени контейнери пластмасови за разделното 
събиране, така че хората има къде да оставят битовия си отпадък. 

За 2020 година намаляват отчисленията по чл. 60 от 9 800 лева на 5 121 лева и по 
чл. 64 от 157 200 лева на 89 680 лева. Също така с приблизително 14 000 лева намалява и 
погасителната вноска по заема по ПУДООС. През 2020 година Общината ще извозва 
сметта със собствени сметосъбирачни машини, като разхода през 2019 година за наем на 
такава техника отпада.  

В крайна сметка, като цяло сумата предвидена в план-сметката за 2020 година, като 
общи разходи намалява в сравнение с 2019 година с 1 069 лева. Това, обаче не дава 
възможност за намаляване на промилите за ТБО, тъй като делът на общината, която 
дофинансира тази дейност всяка година нараства. 

За 2017 година приходите от ТБО покриват само 70 % от разходите по дейността. 
За 2018 година този процент е 64 %, а за 2019 година той спада на 58 %.  
Докладната записка е разгледана на заседание на комисията и становището е тя да 

бъде приета във вида, в който ни се предлага.  
В разискванията по пета точка участие взеха: 
1. Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник: 
Във връзка с набързо сформираните днес комисии и краткото време, с което 

разполагахме за разглеждане на материалите, тъй като нямаше представител от вносителя 
на докладната записка, комисията има въпрос, относно таблицата в графа поддържане на 
места за обществено ползване. Тук ни прави впечатление, че за населени места като 
Помен, Могилино, Каран Върбовка, Острица е отделена доста голяма сума. На Каран 
Върбовка, например сумата заделена за поддържане на места за обществено ползване е в 
размер на 32 420 лева в сравнение с Баниска. Двете населени места са несравними по 
население и големина. Същото прави впечатление между Могилино и Помен – Могилино 
има 27 513 лева, а Помен, което е по-голямо село с по-голям брой население има 25 032 
лева. Въпросът на комисията е какво е наложило залагането на тези суми, какво включват 
те? 

И имам още един такъв въпрос, относно поддържането на местата за обществено 
полване – как става почистването, има ли изготвен график за почистването, кои улици 
кога се почистват и т.н., защото при срещата ни с избирателите възникват много такива 
въпроси. 

2. Драгомир Дамянов – Общински съветник: 
По принцип сме съгласни с така предложената докладна и ще я подкрепим, но тук 

възникват няколко въпроса. Аз си направих труда да се върна в годините назад – 2010-
2011 година и в течение на тези 9-10 години събираемостта на ТБО е била в размер на от 
около 380 000 до 400 000 лева от населението на Общината. През 2010 – 2011 година 
разходите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци и 
поддържане на териториите за обществено ползване са били в размер на 350 000 лева, а в 
момента разходите са в размер на 773 000 лева. Вие си направете сметката, че тогава 
събраните средства от населението на Общината покриваха разходите по 
сметосъбирането, сметоизвозването и поддържането на териториите за обществено 
ползване, а сега 9 години по-късно имаме 400 000 лева дефицит по тази сметка. Това 
означава, че тези приблизително 400 000 лева, защото данните не са окончателни за 2019 
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година, че тези средства трябва да бъдат взети от други дейности на общинския бюджет за 
дофинансиране. 

Моите няколко въпроса са следните: 
1. Какъв е процентът на недоборите или какъв е процента на събираемостта на 

ТБО? 
2. Явно е, че по втория показател „Разходи по поддържане на депото” ние нямаме 

отношение там, защото там са 6 общини, които се включват в регионалното депо в град 
Бяла. Но имаме възможност да влияем по първия показател „Разходи по сметосъбиране и 
сметоизвозване” и третия показател „Разходи за поддържане на териториите”. Виждаме, 
че през последните 7, 8, 9 години работната заплата се е увеличила повече от 50 % и тези 
разходи естествено в т. 3 се увеличават. Също така и в 2016 година, както го давате 31 
бройка са заети в отдел чистота, а в преамбюла на сметката, казвате че е нормално да се 
увеличат разходите за поддържане на териториите, при условие че през 2016 година броят 
на заетите места е бил 21, а през 2020 година ще бъде 25, а в справката ни давате, че са 31. 
Това грешка ли е на изготвилите докладната записка или ще направите съкращения в 
бюджета от 31 на 25 броя. 

3. Последният ми въпрос – тук е ролята не само на Кмета на Общината и на 
общинската администрация, а и на кметовете на населените места и кметските 
наместници е да дисциплинираме жителите на общината. Всеизвестно е, че голяма част от 
разходите по сметоизвозването на битови отпадъци се плаща на тон. В голяма част от 
контейнерите не се изхвърля само битова смет, а всички други странични неща, като 
оборска тор, растения и др., да не ги изброявам всички. Ние можем да влияем на това, 
като се направят общи събрания на населението по квартали, по населени места, защото 
постоянно този параграф ще върви нагоре. Защото когато се отиде на депото и като се 
вземат 10 т. грубо тегло на излизане излиза 5 т. и в крайна сметка от 150 до 180 т. 
изхвърляме битов отпадък на регионалното депо. Нашата цел като общински съветници и 
като граждани на тази община е този дефицит да бъде намален и да дисциплинираме 
жителите на общината, за да може в действителност да се извърля битова смет, защото 
това е въпрос на съзнание и култура, защото тези средства се вземат от други места и за 
тези 400 000 лева дефицит представете си колко много неща могат да се случат. И тук има 
едно писмо на един колега, с което иска да се намали ТБО – ами да не плащаме нищо 
тогава и всичко да стане мръсотия наоколо? Чудеса няма как да станат, затова трябва да се 
предпиемат много сериозни мерки за дисциплиниране на жителите на общината, защото 
това е финансов ресурс и всички го плащаме от общия джоб. Винаги така ще ни се случва 
на нас, че плащаме много, а малко получаваме, но ние не сме достатъчно дисциплинирани 
и достатъчно съзнателни това нещо да се извършва по нормалния начин, както е по 
другите общини. 

4. И последен въпрос, защото много от жителите на общината ни го задават – значи 
закрихме общинското сметище, съгласно законите на държавата, но вече на някои места 
се образуват нови сметища, нерегламентирани. Тук до язовира по посока Обретеник има 
страшно много сметища. Значи закриваме едно, откриваме още 5-6. Вземете мерки и 
санкционирайте, затова навремето създадохме това звено КООРС, за да има контрол, 
иначе всеки си прави каквото си иска. 

3. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 
Това е една много болезнена тема и ще започна първо с това към г-н Драганов, че 

аз също съм „десен” знаете много добре това и искам всичко, което се прави да има 
резултат. 
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По отношение на боклуците, които се изхвърлят, знаете тази тема още от 
предходния мандат колко време сме я дъвкали, точно и затова за съзнанието на 
гражданите и тяхната култура. 

Така или иначе фактите са си факти, от 2007 година е поет ангажимента за 
изграждане на регионални депа, за закриване на сметището и това ние нямаше как да 
избягаме, поради което депото в Две могили е в наказателна процедура, затова и към 
настоящия момент се извършва рекултивацията му. 

По отношение на въпросите, които зададе г-жа Нечева – по отношение на 
разликата в сумите, които са за поддържане на местата за обществено полване. В дадената 
сума влизат и работните заплати. Още веднъж ще уточня броя на работниците, които са 
включени тук – 10 населени места Кметсва и някои от тях, които станаха кметски 
наместичества с изключение на Широково и Пепелина имат по двама работника. 10 
населени места по двама работника правят 20 работника, в Широково е един, който 
обслужва Широково и Пепелина, в Две могили имаме 8 работника плюс още двама, които 
са отговорни и имат съответните завършени курсове за кастрене на клони, защото това е 
едно от изискванията от инспекцията за охрана на труда. Имаме и човек, който отговаря за 
графиците и ги разпределя, следи и контролира изпълнението. В тази бройка влизат и 
шофьорите на двата сметосъбирачни камиона и по двама работника на камион на смяна. 
Обемът от работа, който трябва да бъде изпълняван от всички тези работници е огромен. 

За разликата в сумите по населени места за разходите за поддържане на местата за 
обществено ползване – ние имаме много хубави наредби в нашата община, но тези 
наредби явно не се четат от много граждани, които имат огромни претенции. Там много 
добре е записано – покрай всеки един частен имот, собственикът, а не Общината трябва да 
си поддържа общата територия. Има много граждани, които не поддържат не само общите 
територии около имота си, а и територията вътре в самия имот. 

От страна на Общината непрекъснато се пишат писма към гражданите да си 
почистват местата около имотите, но това не се прави. От друга страна пък непрекъснато 
вървят писма към Общината от граждани да бъдат освободени от заплащането на ТБО. И 
оттук възниква въпросът – по какъв начин трябва да откликнем на всички желания на 
гражданите? Хем да не плащаме ТБО, хем пък да искаме всичко да е чисто и нормално. 
Разликата в сумите на селата идва точно от това. 

Ние се стараем да не повишаваме данъците и аз ще ви кажа какви са промилите в 
момента в нашата община – за юридически лица е 5.5 промила за сметосъбирате и 
сметоизвозване, обезвреждането е 2.5 промила и 3 промила е за поддържането на тези 
територии, общо стават 9 промила. Това е за бизнеса, т.е. вместо ние да го стимулираме 
бизнеса и всеки да си плаща ТБО толкова, колкото трябва, при тях промилите са 9. За 
физическите лица, за населението – сметосъбиране и сметоизвозване са 3 промила, 
обезвреждане 2.5 промила и за поддръжка на териториите е 1 промил или общо 6.5 
промила. 

Всяка пролет правим почистване на поляните над язовирите. Вчера пак ходих до 
там и хората, които правят този боклук, живеят там и точно тези хора стоят по терасите си 
и гледат какво прави общината. 

По отношение на язовира, г-н Драганов – ето още едно противоречие за 
отглеждането на домашните животни в населените места. Приехме наредба за 
ограничаване на броя на животните, които се отглеждат в населените места по различни 
мотиви – от една страна за междукомшийските противоречия, които настъпват, за 
цапаницата, миризмата и други и освен това, защото тези животни генерират и отпадъци. 
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С цел да облекчим условията за отглеждане на животни в домашни условия създахохме 
нещо като торище – почистено, удобно, извън нивите да не пречи на никого, сложихме 
табели, че е само за оборски тор. Няма да ви казвам колко пъти се е налагало да нариваме 
и да разделяме, да почистваме, защото покрай този оборски тор вървят и шишета и много 
други неща. 

Казвате, че е имало звено КООРС, издръжката на което беше в размер на 63 000 
лева, но актовете, които се пишеха не бяха това, което трябваше, поради ред причини. 

За недоборите – сумите, които се събират наистина са в порядъка на от 386 000 до 
400 000 лева всяка година.  

4. Марийка Андреева – Директор Дирекция ФСД в Община Две могили: 
По отношение на въпроса на г-жа Нечева – при изготвяне на план-сметката сме 

взели предвид предложенията на Кметовете на всички населени места, така че това което 
сме планирали е по тяхно предложение. 

Относно броя на персонала, това което зачетохте като информация, г-н Дамянов – 
там обяснявахме само бройките на персонала за поддържане на териториите за 
обществено ползване. 

Относно събираемостта – зависи как се изчислява тя, ако се изчислява спрямо 
плана ни тя е около 90 %, но ако се изчислява спрямо общия облог там няма да бъде 
толкова, защото знаете че там имаме неизчистени отчисления от фирми, които са закрити 
и няма как да си вземем от тях вземанията. 

5. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 
Аз искам само нещо да добавя – в Русе плащахме 11.28 лева, а сега в ДЕПО град 

Бяла ще плащаме 33 лева на тон. 
Очакваме официално писмо по настояване на НСОРБ от 2020 година на всеки тон 

отчисленията по чл. 64 от 57 лева, трябваше да станат на 95 лева. В момента има решение 
и разбиране между институциите за 2020 година да нарасне на 69 лева, за 2021 година да 
нарасне с 13 лева и за 2022 година с още 13 и тогава отчисленията трябва да достигнат до 
95 лева на тон. Гражданите трябва да знаят, че тези средства, които се трупат по сметките 
след години ще бъдат заделени за доизграждане и за рекултивация на сметища, които не 
са закрити към настоящия момент, затова всичко това, което сега го цапаме, пак с наши 
средства ще трябва да го почистим. 

6. Драгомир Дамянов – Общински съветник: 
Г-н Кмете, аз не можах да разбера какви мерки предвиждате да предприемете за 

2020 година за намаляване на разходите по битовите отпадъци. Знаете предложението на 
Министъра на финансите, г-н Горанов, който предприе една мярка за увеличаване на 
данъците в тази част. 

Казахте, че ТБО за фирмите е 9 промила и аз също съм собственик на фирма и 
може би плащам една от най-високите такси на територията на Общината в размер на 
около 16 000 лева. 

Предвиждате ли в следващите години да актуализирате размера на данъците в 
частта ТБО? Този дефицит, който е близо от 400 000 лева за 2020 година в следващите 
години ще се увеличава или ще предприемем мерки да се намалява? 

7. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 
Предстоящата 2020 година ще покаже дали ще се премине към повишаване на 

данъците, това зависи само и единствено от гражданите. Ако се спазват правилата от 
тяхна страна, ако постигнем висок процент на разделно събиране на отпадъка на 
територията на Общината, това означава, че ще намалеят сумите, които плащаме за 
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отчисления и ще намалеят разходите, които правим допълнително. 
 
Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 

359#1/19.11.2019 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 
 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 20.12.2019 година  

 

Относно: Приемане на план-сметка за разходите по сметосъбиране, 

сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на териториите за 

обществено ползване за 2020 г. 

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

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 
СЕ” 

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

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

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

13. Юсеин Ахмедов Юсеинов +   
 Общо: 13 0 0 

 

След приключване на разискванията по пета 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. 66, ал. 3, т. 2 от 
Закона за местните данъци и такси, чл. 3, ал. 2, т.1 от Правилника за организацията 
и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация и чл. 11, ал. 3 от Наредба № 5 за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услугите, предоставени на 
физически и юридически лица на територията на Община Две могили и Докладна 
записка с вх. № 359#1 от 19.12.2019 г. след проведено поименно гласуване с 13 
(тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, 
прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 25 
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 1. Приема план-сметка за разходите по сметосъбиране, сметоизвозване, 
обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на териториите за обществено ползване за 
2020 г. 

 
Населени 

места 

Общо 
разходи 

за 
чистота 

Разходи в това число 

Сметосъбиране 
и 

сметоизвозване 

Обезвреждане  
на отпадъци 

в депа 

Поддържане 
на места за 

общ.ползване 

Две могили 276 285 107 526 67 638 101 121 

Батишница 40 105 7 066 4 445 28 594 

Баниска 45 775 8 697 5 471 31 607 

Могилино 36 368 5 436 3 419 27 513 

Помен 35 481 6 414 4 035 25 032 

Бъзовец 40 185 7 066 4 445 28 674 

Чилнов 39 401 6 305 3 966 29 130 

Кацелово 40 681 7 066 4 445 29 170 

Острица 31 516 5 436 3 419 22 661 

Каран Върбовка 40 567 5 001 3 146 32 420 

Широково 17 907 2 945 1 853 13 109 

Пепелина 6 460 3 597 2 263 600 

Погасителна вноска по 
безлихвен заем от 
ПУДООС 

27 936  27 936  

Отчисления по чл. 60 
от ЗУО 

5 121  5 121  

Отчисления по чл. 64 
от ЗУО 

89 680  89 680  

Всичко: 773 468 172 555 231 282 369 631 

 
Шеста точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 367/03.12.2019 г., относно: 

Избор на делегат и заместник-делегат за отчетно-изборно общо събрание на Сдружение 
«Толерантност». 

По нея докладва:  
1. Ахмед Недрет – секретар на Комисията по „Териториално устройство и 

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

В деловодството на Община Две могили е постъпило писмо от Сдружение 
„Толерантност“, с което ни информират, че през първото полугодие на 2020 г. ще се 
състои отчетно-изборно общо събрание.  

Във връзка с организацията за подготовка и провеждане на общото събрание е 
необходимо в срок до 20.01.2020 г. да представим решение на Общински съвет с 
определените делегат и заместник-делегат, които да представляват общината в 
ръководните органи на сдружението.  

Предложението е за делегат да бъде определен г-н Божидар Борисов – Кмет на 
Общината, а за заместник – делегат – г-жа Айлин Юсеинова – Директор Дирекция РР. 

В разискванията по шеста точка участие взеха: 
1. Бисер Йончев – Общински съветник: 
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Нашата група предлагаме на мястото на Айлин Юсеинова за заместник делегат да 
бъде избран г-н Мехмед Чолаков. 

2. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 
Аз си правя отвод, мотивите ми са че заместинк – делегатът трябва да е 

компетентен в това отношение, тъй като в това сдружение се разглеждат въпроси 
свързани с развитието на Общините. 

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

367/03.12.2019 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 
 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 20.12.2019 година  

 

Относно: Избор на делегат и заместник-делегат за отчетно-изборно общо 

събрание на Сдружение «Толерантност». 

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

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 
СЕ” 

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

3. Галя Миткова Додева +   
4. Драгомир Дамянов Драганов   + 
5. Ивайло Димитров Иванов +   
6. Ивайло Пенев Иванов  +   
7. Мехмед Руждиев Мехмедов  +   

8. Мехмед Селманов Чолаков +   
9. Румен Манолов Марков   + 
10. Соня Петрова Неделчева – Нечева    + 
11. Христина Димитрова Ефтимова +   
12. Юлиана Кънчева Тодорова +   
13. Юсеин Ахмедов Юсеинов +   
 Общо: 9 0 4 

 

След приключване на разискванията по шеста точка от дневния ред, 
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 15 във връзка с чл. 27, ал. 3 и ал. 5 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 7 от 
Правилник № 1 за организацията и дейността на общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с 
вх. № 367 от 03.12.2019 г. след проведено поименно гласуване с 9 (девет) гласа „За”, 0 
(нула) гласа „Против” и 4 (четири) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 26 
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1. Определя за делегат г-н Божидар Борисов – Кмет на Община Две могили, който 
да вземе участие в отчетно-изборното общо събрание на Сдружение „Толерантност“. 

2. Определя за заместник-делегат г-жа Айлин Юсеинова – директор Дирекция 
„Регионално развитие“ в Община Две могили, която да вземе участие в отчетно-изборното 
общо събрание на Сдружение „Толерантност“. 

 
Седма точка от дневния ред: 
Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 369/04.12.2019 г., относно: 

Определяне размера на платения годишен отпуск и допълнителното възнаграждение за 
придобит стаж и опит на Председателя на Общински съвет – Две могили, съгласно чл. 26 
от Закона за местното самоуправление и местната администрация. 

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

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

Докладната записка е относно Определяне размера на платения годишен отпуск и 
допълнителното възнаграждение за придобит стаж и опит на Председателя на Общински 
съвет – Две могили, съгласно чл. 26 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация. Предложеното решение е съгласно действащите нормативни документи, а 
то е: 

1. Юлиана Кънчева Тодорова – Председател на Общински съвет – Две могили 
ползва: 

1.1. Платен годишен отпуск в размер на 30 работни дни; 
1.2. Допълнителен платен годишен отпуск в размер на 12 работни дни; 
1.3. 1 % допълнителното месечно възнаграждение върху основното, което ще 

получава. 
2. На Юлиана Кънчева Тодорова се признава към 01 ноември 2019 г. стаж и опит, 

сходен с дейността и на Председател на Общинския съвет в размер на 31 години 0 месеца 
и 11 дни. 

3. Решението влиза в сила от 11 ноември 2019 г. 
Становището на втора комисия е предложеният ни проект на решение да бъде 

приет в представения и вид. 
В разискванията по седма точка участие взеха: 
1. Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, искам да Ви уведомя, че аз няма да взема участие в гласуването по тази 

докладна записка. 
2. Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник: 
Аз имам едно предложение по докладната записка, а именно: 
Точка 1.2. от предложения ни проект на решение да отпадне, като тези 12 работни 

дни да се прибавят към дните в т. 1.1. и да бъде записано, че платеният годишен отпуск е в 
размер на 42 работни дни. 

Сега ще ви кажа и мотивите ми за това предложение – от докладната записка става 
ясно, че мотивите за удължения годишен отпуск са затова, че приравняваме длъжността 
на Председателя на Общинския съвет с тази на Кмета на Общината. За длъжността Кмет 
на Община, Кметове на кметства и т.н. действат други нормативни докумменти, като 
наредба на МС, като други членове от КТ, там длъжността на Председателя на Общинския 
съвет не е упомената, затова считам че не е редно да изписваме допълнителен годишен 
отпуск, тъй като по КТ Председателят на Общинския съвет няма право на такъв. 
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3. Христина Ефтимова – Общински съветник: 
Тъй като съм вносител на докладната записка приемам забележката на г-жа Нечева, 

поради което Ви предлагам да не гласуваме нейното предложение отделно.  
 
Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 

369/04.12.2019 г. е явно, моля гласувайте. 
 

След приключване на разискванията по седма точка от дневния ред, 
Общинският съвет на основание чл. 26, ал. 3, т. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 
27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 119, 
ал. 4, т. 2 във връзка с чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация и Докладна записка с вх. № 369 от 04.12.2019 г. след 
проведено явно гласуване с 12 (дванадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против”, 0 
(нула) гласа „Въздържал се” и 1 (един) глас „Негласувал” – Юлиана Кънчева 
Тодорова, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 27 

 
1. Юлиана Кънчева Тодорова – Председател на Общински съвет – Две могили 

ползва: 
1.1. Платен годишен отпуск в размер на 42 работни дни; 
1.2. 1 % допълнителното месечно възнаграждение върху основното, което ще 

получава. 
2. На Юлиана Кънчева Тодорова се признава към 01 ноември 2019 г. стаж и опит, 

сходен с дейността и на Председател на Общинския съвет в размер на 31 години 0 месеца 
и 11 дни. 

3. Решението влиза в сила от 11 ноември 2019 г. 
4. Упълномощава Кмета на Общината да сведе настоящото решение до знанието на 

заинтересованите лица в общинската администрация. 
 
Осма точка от дневния ред: 
Докладна записка от Юлиана Тодорова с вх. № 370/04.12.2019 г., относно: 

Приемане на График за провеждане на редовните заседания на Общински съвет – Две 
могили през 2020 година. 

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

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

Постъпила е докладна записка, относно приемане на График за провеждане на 
редовните заседания на Общински съвет – Две могили през 2020 година. 
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Съгласно чл. 54, ал. 1 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 
общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 
е предложен График за провеждане на редовните заседания на Общински съвет – Две 
могили през 2020 година.  

Предложеният график е съобразен с обявените през 2020 година почивни дни.  
Предвидени са и резервни дати, с оглед обстоятелството, че в началото на месеца 

Общинската администрация може да няма подготвени материали за разглеждане.  
Комисията по „Териториално устройство и строителство, общинска собственост, 

местно самоуправление и нормативна уредба” разгледа на свое заседание предложения ни 
проект на решение и излезе със становище той да бъде приет. 

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

370/04.12.2019 г. е явно, моля гласувайте. 
 

По осма точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 
23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 във връзка с чл. 54, ал. 1 от Правилник № 1 за 
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с вх. № 370 
от 04.12.2019 г. след проведено явно гласуване с 13 (тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) 
гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 28 

 
1. Приема График за провеждане на редовните заседания на Общински съвет – Две 

могили през 2020 година, както следва: 
 

№ Дата на 
редовното 
заседание 

Краен срок за 
представяне  

на Докладните 
включително 

Резервна дата за 
заседание 

Краен срок за 
представяне на 
Докладните за 

резервната дата 

1. 24.01.2020 г. 13.01.2020 г. 31.01.2020 г. 20.01.2020 г. 

2. 21.02.2020 г. 10.02.2020 г. 28.02.2020 г. 17.02.2020 г. 

3. 20.03.2020 г. 09.03.2020 г. 27.03.2020 г. 16.03.2020 г. 

4. 24.04.2020 г. 10.04.2020 г. - - 

5. 22.05.2020 г. 11.05.2020 г. 29.05.2020 г. 18.05.2020 г. 

6. 19.06.2020 г. 08.06.2020 г. 26.06.2020 г. 15.06.2020 г. 

7. 17.07.2020 г. 06.07.2020 г. 24.07.2020 г. 13.07.2020 г. 

8. 21.08.2020 г. 10.08.2020 г. 28.08.2020 г. 17.08.2020 г. 

9. 18.09.2020 г. 07.09.2020 г. 25.09.2020 г. 14.09.2020 г. 

10. 16.10.2020 г. 05.10.2020 г. 23.10.2020 г. 12.10.2020 г. 

11. 20.11.2020 г. 09.11.2020 г. 27.11.2020 г. 16.11.2020 г. 

12. 18.12.2020 г. 07.12.2020 г. - - 
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2. Промяна на датите за редовните заседания на Общинския съвет, може да се 

прави от Председателя на Общинския съвет, ако са налице важни обстоятелства – лоши 
метеорологични условия, обявени с ПМС работни дни за почивни и други, които не се 
определят изрично. 

3. Редовно заседание на Общинския съвет може да не се провежда през месеца ако 
липсват материали за разглеждане или тези, които са предоставени не са ограничени със 
срок за вземане на съответното решение. 

4. Упълномощава Кмета на Общината да запознае служителите от Общинската 
администрация с настоящото решение. 

 
Девета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Юлиана Тодорова с вх. № 371/04.12.2019 г., относно: 

Приемане на График за изготвяне и представяне на програми, планове, доклади, отчети и 
информации на редовните заседания на Общински съвет – Две могили през 2020 година.  

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

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

Внесена е за разглеждане докладна записка от Председателя на Общинския съвет, с 
която ни е предоставен тематичен график на заседанията на Общинския съвет за 2020 
година.  

Това е отворен график, който винаги може да бъде допълнен с нови материали за 
разглеждане. 

Искам само да направя едно уточнение по него, тъй като в таблицата за месец 
януари и месец юни има допуснати технически грешки в изписването на номерацията. 

Докладната записка е разгледана на заседанието на комисията, която излезе със 
становище тя за бъде приета във вида, в който ни е предоставена, с отразените корекции, 
които споменах. 

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

371/04.12.2019 г. е явно, моля гласувайте. 
 

По девета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, 
т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24, от Правилник № 1 за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация и Докладна записка с вх. № 371 от 04.12.2019 г. след проведено явно 
гласуване с 13 (тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 
„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 29 
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1. Приема График за изготвяне и представяне на програми, планове, доклади, 
отчети и информации на редовните заседания на Общински съвет – Две могили през 2020 
година, както следва: 
 

№ Дата на 
заседанието 

Представяне на отчети и информации на 
редовните заседания на Общински съвет – 

Две могили през 2020 година 

Отговаря 

1. 24.01.2020 г. 
31.01.2020 г. 

1. Отчет за дейността на Местната комисия за 
борба с противообществените прояви на 
малолетните и непълнолетните в Община Две 
могили през 2019 г. 

Председател на  
МКБППМН 

  2. Приемане на Годишна програма за 
управление и разпореждане с имоти общинска 
собственост за 2020 г. 

Кмет община 

  3. Приемане на бюджета на Община Две 
могили за 2020 година. 

Кмет община 

  4. Информация за работата на общинската 
администрация по административното 
обслужване на физическите и юридическите 
лица през 2019 г. 

Кмет община 

  5. Отчет за изпълнение на решенията на 
Общинския съвет за второто шестмесечие на 
2019 г. 

Кмет община 

  6. Информация за дейността на ОП 
«Обществено хранене» за второто полугодие 
на 2019 година 

Управител  
ОП 

  7. Отчет за изпълнение бюджета на 
Общинския съвет през 2019 година 

Председетел Общ. 
съвет 

  8. Годишен отчет за изпълнение на Програмата 
за управление на Община Две могили за 
мандат 2015 – 2019 г. за 2019 г. 

Кмет на община 

  9. Приемане на спортен календар на Община 
Две могили за 2020 г. 

Кмет община 

  10. Информация за резултатите от участието на 
Община Две могили през 2019 година в 
Проекти по различните оперативни програми. 

Кмет община 

  11. Отчет за изпълнение на Общинския план за 
младежта за 2019 г. 

Кмет община 

  12. Приемане на Общински план за младежта 
за 2020 г. 

Кмет община 

    

2. 21.02.2020 г. 
28.02.2020 г. 

1. 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 социално 

Кмет община 
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положение, живеещи в сходна на ромите 
ситуация за 2019 г.  

  2. Одобряване на тригодишна бюджетна 
прогноза за период 2021 – 2023 година. 

Кмет община 

  3. Информация за спазването на транспортната 
схема в Община Две могили през 2019 г. 

Кмет община 

  4. Даване на съгласие за ползване на 
общинските мери и пасища за отглеждане на 
животни. 

Кмет община 

  5. Информация за работата на Отдел „Местни 
данъци и такси” в общинска администрация 
град Две могили през 2019 г.. 

Кмет община 

  6. Програма за управление на Община Две 
могили за мандат 2019 – 2023 г.  

Кмет на Община 

  7. Информация за сключените договори в 
община Две могили, основания и постигнати 
резултати през 2019 г. 

Кмет община 

    

3. 20.03.2020 г. 
27.03.2020 г. 
 

1. Анализ на дейността и финансовото 
състояние на Община Две могили, в т.ч. 
съответствието с фискалните правила по 
Закона за публичните финанси приложими към 
местните власти. 

Кмет на Община 

  2. Отчет за състоянието на обществения ред и 
противодействие на престъпността на 
територията на Община Две могили през 2019 
година. 

Началник 
РПУ 

  3. Отчет за дейността на Кмета на Кметство 
село Чилнов през последната година и 
проблемите, които той среща при изпълнение 
на задълженията си.  

Кмет кметство 

  4. Доклади на Читалищата в Община Две 
могили за осъществените читалищни дейности 
и изразходваните от бюджета средства през 
предходната година в изпълнение на 
Програмата за развитие на читалищната 
дейност през 2019 г.  

Председател 
Читалищно 

настоятелство 

  5. Отчет за изпълнение на Актуализираната 
програма за управление на дейностите по 
отпадъците на Община Две могили за 2019 
година и изпълнение на Програмата за 
опазване на околната среда през 2019 г. 

Кмет община 

  6. Годишен Доклад за изпълнението на 
Общинския план за развитие на Община Две 
могили за 2019 г. 

Кмет община 

  7. Отчет за изпълнението на Програмата за Кмет община 
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развитието на туризма на територията на 
Община Две могили за 2019 г. и перспективи 
за 2020 г. 

  8. Приемане на Програма за развитието на 
туризма на територията на Община Две могили 
за 2020 г.  

Кмет община 

  9. Отчет за изпълнение на Общинската 
програма за установяване на контрола върху 
кучешката популация на територията на 
община Две могили, област Русе. 

Кмет община 

    

4. 24.04.2020 г. 1. Отчет за изпълнение на Общинската 
програма за закрила на детето за 2019 г. и 
Приемане на Общинска програма за закрила на 
детето за 2020 г. 

Председател 
комисия 

  2. Отчет за изпълнение на Общинската 
стратегия за развитие на социални услуги в 
Община Две могили през 2019 г. 

Кмет община 

  3. Отчет за дейността на Кмета на Кметство 
село Баниска през последната година и 
проблемите, които той среща при изпълнение 
на задълженията си. 

Кмет кметство 

  4. Информация за дейността на финансовия 
контрольор през 2019 г. 

Кмет община 

    

5. 22.05.2020 г. 
29.05.2020 г. 
 

1. Отчет за дейността на Кмета на Кметство 
село Помен през последната година и 
проблемите, които той среща при изпълнение 
на задълженията си. 

Кмет кметство 

  2. Информация за дейността на „Център за 
обществена подкрепа” град Две могили. 

Управител 
ЦОП 

  3. Осигуряване на дърва за огрев на общински 
и обществени учреждения за отоплителен 
сезин 2020 – 2021 г. и определяне на продажна 
цена на дърва за огрев за населението на 
Община Две могили. 

Кмет община 

  4. Информация за резултатите от дейността в 
ДЯ „Радост”, град Две могили за периода от 
месец септември 2019 г. до месец май 2020 
година. 

Управител 
ДЯ 

  5. Отчет за състоянието на общинската 
собственост в Община Две могили и 
резултатите от нейното управление по видове 
и категория обекти. 

Кмет община 

    

6. 19.06.2020 г. 1. Отчет за дейността на Кмета на Кметство Кмет кметство 
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26.06.2020 г. село Батишница през последната година и 
проблемите, които той среща при изпълнение 
на задълженията си. 

  2. Информация за резултатите от дейността в 
ДГ „Св.св. Кирил и Методий”, град Две 
могили през учебната 2019-2020 г. и 
проблемите, които стоят пред нея. 

Директор 
ДГ 

  3. Информация за резултатите от дейността в 
ДГ „Първи юни”, село Баниска през учебната 
2019-2020 г. и проблемите, които стоят пред 
нея. 

Директор 
ДГ 

  4. Отчет за дейността на Общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация за периода от м. 
ноември 2019 до м. май 2020 година.  

Председетел Общ. 
съвет 

    

7. 17.07.2020 г. 
24.07.2020 г. 

1. Отчет за изпълнение на решенията на 
Общинския съвет за първото шестмесечие на 
2020 г. 

Кмет община 

  2. Отчет за 2020 г. за дейността на отдел 
«УТС» в Община Две могили. 

Кмет община 

  3. Отчет за дейността на Кметски наместник на 
село Каран Върбовка през последната година и 
проблемите, които той среща при изпълнение 
на задълженията си. 

Кметски 
наместник 

  4. Информация за резултатите от дейността в 
СУ „Св.св. Кирил и Методий”, град Две 
могили през учебната 2019-2020 г. и 
проблемите, които стоят пред него. 

Директор 
СУ 

  5. Информация за резултатите от дейността в 
ОУ „Христо Ботев”, село Баниска през 
учебната 2019-2020 г. и проблемите, които 
стоят пред него. 

Директор 
ОУ 

  6. Информация за резултатите от дейността в 
ПГСС „К. А. Тимирязев”, град Две могили 
през учебната 2019-2020 г. и проблемите, 
които стоят пред него. 

Директор 
ПГСС 

  7. Отчет за резултатите от дейността в 
ЦПЛРИСКИОНИС „Д-р Пангелов”, град Две 
могили през учебната 2019-2020 г. и 
проблемите, които стоят пред него. 

Директор 
ЦПЛРИСКИОНИС 

    

8. 21.08.2020 г. 
28.08.2020 г. 

1. Отчет за изпълнение бюджета на 
Общинския съвет през първото полугодие на 
2020 година 

Председетел Общ. 
съвет 

  2. Отчет за дейността на Кмета на Кметство Кмет на кметство 
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село Бъзовец през последната година и 
проблемите, които той среща при изпълнение 
на задълженията си. 

  3. Информация за дейността на Общинско 
предприятие „Обществено хранене” за първото 
полугодие на 2020 г. 

Управител 
ОП 

  4. Утвърждаване на щатни бройки, маломерни 
и слети паралелки в сектор „Образование” за 
учебната 2020/2021 г. на територията на 
Община Две могили 

Кмет община 

  5. Отчет за дейността на обществения 
посредник, действащ на територията на 
Община Две могили за първото полугодие на 
2020 г. 

Обществен 
посредник 

    

9. 18.09.2020 г. 
25.09.2020 г. 
 
 

1. Отчет за дейността на Кметския наместник 
на село Могилино през последната година и 
проблемите, които той среща при изпълнение 
на задълженията си. 

Кмет кметство 

  2. Отчет за дейността на Кметски наместник 
село Пепелина през последната година и 
проблемите, които той среща при изпълнение 
на задълженията си. 

Кмет община 

  3. Информация за състоянието, обезпечеността 
от индивидуални средства за защита и 
готовността на Постоянната комисия за защита 
на населението от бедствия, аварии и 
катастрафи в община Две могили. 

Кмет община 

  4. Приемане на Общинска стратегия за 
подкрепа за личностно развитие на децата и 
учениците в Община Две могили за 2020 – 
2021 година. 

Кмет община 

    

10. 16.10.2020 г. 
23.10.2020 г. 

1. Приемане на Информация за дейността на „ 
Дневен център за деца и/или пълнолетни лица 
с увреждания” в град Две могили. 

Управител 
 

  2. Отчет за дейността на Кметския наместник 
на село Острица през последната година и 
проблемите, които той среща при изпълнение 
на задълженията си. 

Кмет кметство 

  3. Информация за готовността за почистване 
на общинската пътна мрежа на Община Две 
могили за зимния период. 

Кмет община 

  4. Приемане на план за ползване на дървесина 
в Община Две могили за 2021 г. и определяне 
начина на ползване на дървесината 

Кмет община 
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  5. Приемане на Годишна програма за развитие 
на читалищната дейност на Община Две 
могили за 2021 г. 

Кмет община 

  6. Приемане на Културен Календар на Община 
Две могили за 2021 г. 

Кмет община 

    

11. 20.11.2020 г. 
27.11.2020 г. 

1. Отчет за дейността на Кметски наместник 
село Широково през последната година и 
проблемите, които той среща при изпълнение 
на задълженията си. 

Кмет община 

  2. Отчет за дейността на Сдружение с 
обществена полезна дейност „ФК Филип 
Тотю” за 2020 г. и перспективи за развитие 
през 2021 г. 

Кмет община 

  3. Отчет за дейността на Кмета на Кметство 
село Кацелово през последната година и 
проблемите, които той среща при изпълнение 
на задълженията си. 

Кмет на кметство 

    

12. 18.12.2020 г. 
 

1. Отчет за дейността на Общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация за второто 
полугодие на 2020 г.  

Председетел Общ. 
съвет 

  2. Определяне списъка на имотите – частна 
общинска собственист, които подлежат на 
задължително застраховане. 

Кмет община 

  3. Приемане на план-сметка за разходите по 
сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане 
на битови отпадъци и поддържане на 
териториите за обществено ползване за 2021 г. 

Кмет община 

    
 

2. Приетият График не ограничава възможността да бъдат предлагани за 
разглеждане от Общинския съвет и други отчети и информации. 

3. Упълномощава Кмета на Общината да запознае служителите от Общинската 
администрация с настоящото решение и организира неговото изпълнение. 
 

Десета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 379/06.12.2019 г., относно: 

Определяне на имотите – частна общинска собственост, които подлежат на задължително 
застраховане срещу природни бедствия и земетресения за 2020 г. 

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

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

Съгласно чл. 9, ал. 1 от Закона за общинската собственост, общините задължително 
застраховат всички застроени имоти – публична общинска собственост, а съгласно ал. 2 на 
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същия член Общинският съвет определя имотите – частна общинска собственост, които 
подлежат на задължително застраховане. 

В проекта на списък на имотите – частна общинска собственост, които да бъдат 
застраховани през 2020 г. задължително са включени такива, които по начин на ползване 
задоволяват обществени потребности и имат публичен характер: читалища и сгради на 
звена на общинска бюджетна издръжка. В списъка не са включени имотите, които са 
предоставени от общината за ползване на други организации. Предложено е обектите да 
се застраховат по балансовата стойност, но само за сградите. 

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

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

379/06.12.2019 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 
 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 20.12.2019 година  

 

Относно: Определяне на имотите – частна общинска собственост, които 

подлежат на задължително застраховане срещу природни бедствия и земетресения за 

2020 г. 

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

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 
СЕ” 

1. Ахмед Недрет Ахмед +   
2. Бисер Йорданов Йончев +   
3. Галя Миткова Додева +   
4. Драгомир Дамянов Драганов +   
5. Ивайло Димитров Иванов +   
6. Ивайло Пенев Иванов  +   
7. Мехмед Руждиев Мехмедов  +   
8. Мехмед Селманов Чолаков +   
9. Румен Манолов Марков +   
10. Соня Петрова Неделчева – Нечева  +   
11. Христина Димитрова Ефтимова +   
12. Юлиана Кънчева Тодорова +   
13. Юсеин Ахмедов Юсеинов +   
 Общо: 13 0 0 

 

По десета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, 
т. 8 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 2 от Правилник № 1 за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
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общинската администрация, чл. 9, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 9, 
ал. 2 от Наредба № 7 на Общински съвет Две могили и Докладна записка с вх. № 379 
от 06.12.2019 г. след проведено поименно гласуване с 13 (тринадесет) гласа „За”, 0 
(нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 30 

 
1. Определя имотите – частна общинска собственост, които подлежат на 

задължително застраховане за 2020 г., съгласно приложен списък – Приложение № 1. 
 2. Възлага на Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите действия 
за изпълнение на решението, както и при необходимост да предлага за утвърждаване 
промени в списъка по т. 1. 

Приложение: Приложение № 1 - Списък на имотите – частна общинска 
собственост, подлежащи на задължително застраховане, съгласно чл. 9, ал. 2 от Закона за 
общинската собственост. 

 
Единадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 380/06.12.2019 г., относно: 

Отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост. 
По нея докладва:  
1. Мехмед Мехмедов – член на Комисията по „Териториално устройство и 

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

Комисията по „Териториално устройство и строителство, общинска собственост, 
местно самоуправление и нормативна уредба” разгледа на свое заседание настоящата 
докладна записка, която е във връзка с отдаване под наем на част от имот – частна 
общинска собственост, находящ се на бул. „България” № 92 /Земеделски център/. 
Сградата се състои от два етажа и избено помещение, със застроена площ от 126 кв. м., с 
предназначение „жилищна сграда-еднофамилна”. Имотът е частна общинска собственост 
и част от него представляващи помещения с площ от 32 кв. м., находящи се на втория 
етаж са отдадени под наем на СНЦ „Развитие на социалния капитал. Срокът на договора е 
18 месеца и изтича на 17.01.2020 г. 

В деловодството на Община Две могили е постъпило заявление за наемане на 
същите помещения, а именно два броя стаи с обща площ от 32,00 кв. м., находящи се на 
втория етаж на сградата за нуждите на проект „Трансфер на иновативни социални 
практики и нови възможности за заетост”, по дейност 3 „Планиране, адаптиране и 
пилотно въвеждане на модела за „Център за устойчиво развитие”, финансиран по ОП 
„Развитие на човешките ресурси 2014-2020” за периода от 18.01.2020 г. до 31.12.2020 г.  

Видно от направена справка в Търговския регистър и регистъра на юридическите 
лица с нестопанска цел, СНЦ „Развитие на социалния капитал” с ЕИК 177003362 е 
регистрирано, като организация с нестопанска цел, извършваща дейности в обществена 
полза. 

Съгласно разпоредбата на чл. 14, ал. 6 от Закона за общинската собственост, с 
решение на общинския съвет свободни нежилищни имоти – частна общинска собственост 
могат да се отдават под наем без търг или конкурс за здравни, образователни и социални 
дейности за задоволяване на съответните нужди на населението, както и на юридически 
лица с нестопанска цел, осъществяващи дейности в обществена полза. 
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Имотът е включен в Раздел IV на Програмата за управление и разпореждане с 
имоти общинска собственост на Община Две могили за 2019 г., поради което становището 
на комисията е предложеният ни проект на решение да бъде приет. 

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

380/06.12.2019 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 
 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 20.12.2019 година  

 

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

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

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 
СЕ” 

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

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

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

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

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

 

По единадесета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, 
ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация във връзка с чл. 3, ал. 2, т. 2 от Правилник № 1 за 
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация, чл. 14, ал. 6 от Закона за 
общинската собственост, чл. 23, ал. 1 от Наредба № 7 за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в Община Две 
могили и т. 7 от Приложение № 1 „Тарифа за определяне на минимални месечни 
цени на квадратен метър за отдаване под наем на общински нежилищни имоти” от 
същата наредба и Докладна записка с вх. № 380 от 06.12.2019 г. след проведено 
поименно гласуване с 13 (тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) 
гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
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№ 31 
 

1. Дава съгласие да бъде отдаден под наем част от следния недвижим имот: два 
броя стаи с обща площ от 32,00 кв. м., находящи се на втория етаж на сграда с 
идентификатор 20184.1.1060.1 по КККР на гр. Две могили с административен адрес: гр. 
Две могили, бул. „България” № 92, /Земеделски център/, с Акт за частна общинска 
собственост № 3780 от 21.12.2016 г., със срок до 31.12.2020 г. на Сдружение с нестопанска 
цел „Развитие на социалния капитал”, с ЕИК 177003362, със седалище и адрес на 
управление: гр. Две могили, община Две могили, област Русе, бул. „България” № 80. 

2. Определя месечна наемна цена за отдаване под наем на помещенията по т. 1 от 
настоящото решение, определена съгласно т. 7 от Приложение № 1 „Тарифа за определяне 
на минимални месечни наемни цени на квадратен метър за отдаване под наем на 
общински нежилищни имоти” от Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в Община Две могили, Област Русе 
в размер на 1,50 лв. (един лев и петдесет стотинки) за кв. м. или 48,00 лв. (четиридесет и 
осем лева и нула стотинки) без ДДС и 57,60 лв. (петдесет и седем лева и шестдесет 
стотинки) с ДДС. 

3. Възлага на Кмета на Община Две могили да изпълни решението на Общински 
съвет Две могили. 

4. Възлага на кмета да сключи договор за наем със СНЦ „Развитие на социалния 
капитал”, със седалище и адрес на управление: гр. Две могили, община Две могили, 
област Русе, бул. „България” № 80. 

5. В тридневен срок от сключването на договора за отдаване под наем, да се 
представи копие от същия в Общински съвет Две могили. 

 
Дванадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 381/06.12.2019 г., относно: 

Определяне на второстепенните разпоредители с бюджет в Община Две могили. 
По нея докладва:  
1. Юсеин Юсеинов – член на Комисията по „Бюджет и финанси”: 

Съгласно чл. 11 от Закона за публичните финанси разпоредител с бюджет е 
съответният ръководител на бюджетната организация, а при колективните органи - 
техният председател, освен ако с нормативен акт е определено друго. Първостепенни 
разпоредители с бюджет са разпоредителите, които съставят, изпълняват и отчитат 
бюджет и са определени като такива със закон. Първостепенен разпоредител по бюджета 
на община е кметът на общината. Разпоредителите с бюджет от по-ниска степен по 
бюджетите на общините се определят от общинския съвет по предложение на кмета на 
общината. За разпоредител с бюджет от по-ниска степен може да бъде определен и 
ръководителят на структурно звено на бюджетна организация, което не е юридическо 
лице. 

Второстепенните разпоредители с бюджет в Община Две могили се определят 
ежегодно от общински съвет с решението за приемане на бюджета. За 2019 г. 
второстепенните разпоредители с бюджет са: кметство с. Батишница, кметство с. Баниска, 
кметство с. Могилино, кметство с. Помен, кметство с. Бъзовец, кметство с. Чилнов, 
кметство с. Кацелово, кметство с. Острица, СУ – гр. Две могили, ОУ – с. Баниска, 
ЦПЛРИСКИОНИС, ДГ – гр. Две могили, ДГ – с. Баниска, ЦОП, ОП „Обществено 
хранене“, ЗЖЛУИ – с. Могилино, ЦНСТПЛУИ, ПГСС – гр. Две могили. 
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По силата на § 153 от Преходните и заключителни разпоредби на Изборния кодекс 
(ИК) избори за кметове на кметства се произвеждат само в кметствата, които към датата 
на обнародване на Указа на Президента на Република България за насрочване на общи 
избори за общински съветници и за кметове отговарят на изискванията на чл. 16, т. 1 от 
Закона за административно-териториалното устройство на Република България (ЗАТУРБ), 
а именно имат население над 350 души. На територията на Община Две могили към 
датата на обнародване на указа на президента за насрочване на общи избори за общински 
съветници и за кметове – 16.07.2019 г. само шест кметства отговаряха на законовите 
изисквания и в тях се произведоха избори за кмет на кметство (Баниска, Батишница, 
Бъзовец, Кацелово, Помен, Чилнов). В три от населените места, които имат статут на 
кметство не бяха произведени избори, а именно с. Каран Върбовка, с. Могилино и с. 
Острица. С разпоредбата на § 2 от ЗР на ЗИ на Закона за местното самоуправление и 
местната администрация (ДВ бр. 79 от 2019 г., в сила от 08.10.2019 г.) се предостави 
правна възможност за назначаване на кметски наместници в кметствата, в които на 
изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. не са произведени 
избори за кметове на кметства. Това наложи с решение на общинския съвет да бъде 
одобрено изменение в числеността и структурата на общинската администрация. Ето защо 
с настоящата докладна предлагам промяна в решението за определяне на второстепенните 
разпоредители с бюджет на общината.  

С Решения № 945/22.02.2019 г. и 990/29.03.2019 г. Общински съвет дава съгласие 
за разкриване на социална услуга „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“ в гр. 
Две могили. Със Заповед № РД01-2151/22.11.2019 г. на Агенция социално подпомагане 
социалната услуга е открита от 01.12.2019 г., което налага определянето на същата като 
второстепенен разпоредител с бюджет. 

Комисията по „Бюджет и финанси” разгледа на свое заседание докладната записка 
и излезе със становище предложеният ни проект на решение да бъде приет. 

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

381/06.12.2019 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 
 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 20.12.2019 година  

 

Относно: Определяне на второстепенните разпоредители с бюджет в Община 

Две могили. 

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

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 
СЕ” 

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

8. Мехмед Селманов Чолаков +   
9. Румен Манолов Марков +   
10. Соня Петрова Неделчева – Нечева  +   

11. Христина Димитрова Ефтимова +   
12. Юлиана Кънчева Тодорова +   

13. Юсеин Ахмедов Юсеинов +   
 Общо: 13 0 0 

 

По дванадесета 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 Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация, чл. 11, ал. 10 от Закона за публичните финанси и 
Наредба № 6 за условията и реда за условията и реда за съставяне на бюджетната 
прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне и приемане, 
изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Две могили и Докладна 
записка с вх. № 381 от 06.12.2019 г. след проведено поименно гласуване с 13 
(тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, 
прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 32 

 
1. Определя второстепенни разпоредители с бюджет в Община Две могили към 

01.12.2019 г.: 
- Кметство с. Батишница 
- Кметство с. Баниска 
- Кметство с. Могилино 
- Кметство с. Помен 
- Кметство с. Бъзовец 
- Кметство с. Чилнов 
- Кметство с. Кацелово 
- Кметство с. Острица 
- СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Две могили 
- ОУ „Христо Ботев“ – с. Баниска 
- Център за подкрепа и личностно развитие на интересите, способностите, 

компетентностите и изявата в областта на науката, изкуството и спорта – гр. 
Две могили 

- ДГ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Две могили 
- ДГ „Първи юни“– с. Баниска 
- Център за обществена подкрепа – гр. Две могили 
- Общинско предприятие „Обществено хранене“ – гр. Две могили 
- Защитено жилище за лица с умствена изостаналост – с. Могилино 
- Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена 

изостаналост – гр. Две могили 
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- Дневен център за пълнолетни лица с увреждания – гр. Две могили 
- ПГСС „К. А. Тимирязев“ – гр. Две могили. 

2. Определя второстепенните разпоредители с бюджет в Община Две могили, 
считано от 01.01.2020 г.: 

- Кметство с. Батишница 
- Кметство с. Баниска 
- Кметство с. Помен 
- Кметство с. Бъзовец 
- Кметство с. Чилнов 
- Кметство с. Кацелово 
- СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Две могили 
- ОУ „Христо Ботев“ – с. Баниска 
- Център за подкрепа и личностно развитие на интересите, способностите, 
компетентностите и изявата в областта на науката, изкуството и спорта – гр. 
Две могили 
- ДГ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Две могили 
- ДГ „Първи юни“– с. Баниска 
- Център за обществена подкрепа – гр. Две могили 
- Общинско предприятие „Обществено хранене“ – гр. Две могили 
- Защитено жилище за лица с умствена изостаналост – с. Могилино 
- Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена 
изостаналост – гр. Две могили 
- Дневен център за пълнолетни лица с увреждания – гр. Две могили 
- ПГСС „К. А. Тимирязев“ – гр. Две могили. 

3. Активите и пасивите на кметства Могилино и кметство Острица да се 
прехвърлят счетоводно към първостепенния разпоредител с бюджет - Община Две 
могили. 

 
 Тринадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 384/06.12.2019 г., относно: 
Предоставяне безвъзмездно за управление на движима вещ – лек автомобил „Форд 
транзит”, с рег. № Р 6178 ВХ, за нуждите на ДГ „Св. св. Кирил и Методий” – гр. Две 
могили. 

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

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

С решение на общински съвет Две могили през декември 2018 г. бе предоставен на 
Кметство с. Кацелово безвъзмездно за управление лек автомобил Форд транзит за срок от 
1 година, считано от 01.01.2019 г. Превозното средство е предоставено за превоз на деца 
от населените места на територията на общината до детската градина в  с. Кацелово, която 
е филиал към ДГ Две могили. 

Постъпило е искане от директорката на ДГ „Св. св. Кирил и Методий” – гр. Две 
могили, превозното средство да бъде предоставено на детската градина безвъзмездно за 
управление. Превозното средство следва да се използва единствено за транспорт на 
ученици от населените места на територията на община Две могили до филиал „Олга 
Жекова” – с. Кацелово. 

В разискванията по тринадесета точка участие взеха: 
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1. Бисер Йончев – Общински съветник: 
Аз искам да попитам ще се запази ли същия ред на извозване на децата и 

предвижда ли се смяна на водача на превозното средство? 
2. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 
След като се предостави превозното средство за разпореждане на Директора на 

детската градина тя ще си определи реда и правилата, по които да се използва превозното 
средство. 

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

384/06.12.2019 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 
 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 20.12.2019 година  

 

Относно: Предоставяне безвъзмездно за управление на движима вещ – лек 

автомобил „Форд транзит”, с рег. № Р 6178 ВХ, за нуждите на ДГ „Св. св. Кирил и 

Методий” – гр. Две могили. 

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

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 
СЕ” 

1. Ахмед Недрет Ахмед +   

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

7. Мехмед Руждиев Мехмедов  +   
8. Мехмед Селманов Чолаков +   

9. Румен Манолов Марков +   
10. Соня Петрова Неделчева – Нечева  +   
11. Христина Димитрова Ефтимова +   

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

 

След приключване на разискванията по тринадесета точка от дневния ред, 
Общинският съвет, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 3, ал. 2, т. 2 от 
Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, чл. 12, ал. 1 от Закона 
за общинската собственост и чл. 32 от Наредба № 7 за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост в Община Две 
могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 384 от 06.12.2019 г. след проведено 
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поименно гласуване с 13 (тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) 
гласа „Въздържал се”, прие 

 
РЕШЕНИЕ 

№ 33 
 

1. Предоставя на ДГ „Св. св. Кирил и Методий” – гр. Две могили безвъзмездно за 
управление лек автомобил марка „Форд транзит”, с рег. № Р 6178 ВХ, 8+1 места за срок от 
2 години. Превозното средство да се използва за превоз на деца, посещаващи детската 
градина. 

2. Възлага на Кмета на Община Две могили да сключи договор с директора на ДГ 
„Св. св. Кирил и Методий” – гр. Две могили. 

3. В тридневен срок от сключване на договора, Кмета на Община Две могили да 
представи копие от същия в Общински съвет, съгласно чл. 44, ал. 1, т. 18 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация. 

 
 Четиринадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 385/09.12.2019 г., относно: 
Приемане на Краткосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми 
енергийни източници и биогорива на Община Две могили за периода 2020 – 2023 г.  

По нея докладва:  
1. Ивайло Димитров – член на Комисията по „Противодействие на корупцията и 

отнемане на незаконно придобитото имущество, сигурност, земеделие, 

животновъдство и гори, екология и други дейности”: 

В деловодството на Общинския съвет е входирана докладна записка от Кмета на 
Община Две могили, с която в изпълнение на чл. 10, ал. 1 от Закона за енергията от 
възобновяеми източници той е длъжен да разработи и внесе за приемане от общинския 
съвет, краткосрочна програма за насърчаване използването на био енергията. 

Програмата е разработена доста подробно и е съобразена с икономическото 
състояние на Общината, нейното географско разположение, както и природните и 
дадености. 

Програмата е разгледана от Общинските съветници, становището е тя да бъде 
приета във вида, в който ни е предоставена. 

В разискванията по четиринадесета точка участие взеха: 
1. Драгомир Дамянов – Общински съветник: 
Ние с нашата фирма имаме изградени три фотоволтаични обекта на покривите на 

съществуващи сгради и в тази програма, с която се запознах освен три пъти мерки, един 
път анализ, и един път схеми, няма нищо конкретно за фирмите или за гражданите, които 
искат да използват тези възобновяеми източници. 

В МИГ, с която кандидатствах преди две години по тази програма за развитие на 
селските райони имаше такъв раздел за насърчаване гражданите или фирмите, които 
искаха да използват възобновяеми източници или биомаса. Но тук конкретно нищо не се 
казва, освен в т. 9 и т. 10, че могат да се актуализират ПУП и че трябва да се предприемат 
мерки за общинските сгради за поставянето на такива източници. 

Смятам, че голяма част от тази кратка програма е преписана от закона и от 
наредбата за възобновяемите енергийни източници и няма нищо конкретно в нея, никакъв 
стимул за фирмите и за гражданите на територията на общината. 



 47

Трябва да се разработят конкретни неща освен обучителни семирани, разясняване, 
което имат съответните специалисти в тази област. Но конкретно Общината няма с какво 
да помогне на тези граждани и на тези фирми. Единствено са съгласувателните решения в 
отдел ТСУ, където се предприема това узаконяване на тези централи. 

Така, че тази програма нито е разработена както трябва, нито Общината има 
някакъв ангажимент към фирмите, които би следвало да използват тези възобновяеми 
източници. В МИГ имахме цял раздел за поставяне на фотоволтаични панели на 
пешеходните пътеки, за електрическо нощно осветление – тук няма нищо, просто едно 
отбиване на номера. Това е несериозно, разработете една програма, която да имаме полза 
от нея, иначе приемаме документ … 

Няма никаква конкретика във връзка с насърчаване на фирмите и гражданите, 
които искат да използват тези мощности – биомаса, имаме животновъдство, имаме 
оборска тор, ходили сме на много места, на които сме виждали как се употребява тази 
маса. 

Могат да бъдат изградени фотоволтаици на сградите на Общината и по този начин 
да се намалят разходите за ел. енергия, които плаща Общината. 

2. Божидар Борисов – Кмет на Общината:  
Във връзка с тази докладна записка, в деловодството на Общината дойде едно 

писмо с поставен много кратък срок общините да имат и краткосрочни програми. През 
2014 година в Община Две могили е разработена със срок на действие до края на 2020 
година дългосрочна програма за използване на възобновяеми енергийни източници. 

Така или иначе тази краткосрочна програма трябва да покрива това, което е 
заложено в дългосрочната. 

В края на 2020 година трябва да се започне разработване на дългосрочна програма 
и това, което казахте Вие сте прав, в тази дългосрочна програма ще бъдат заложени много 
от нещата, които Вие изброихте и се правят още от предходния мандат в общината. Така 
или иначе към настоящия момент трябваше да реагираме навреме, за да не бъдем 
санкционирани. 

По отношение на осветление и енергийна ефективност на сгради и т.н. към 
настоящия момент всички сгради, които се правят по различно финансиране – дали по 
европейски програми или от междуведомствената комисия, така или иначе след самото 
саниране, преди това се прави самото обследване и се издават технически паспорти на 
всяка една нова сграда. 

Второто, което сме предприели като мерки, които само ги маркираме в тази 
краткосрочна програма и по които се работи е поетапната подмяна на уличното 
осветление. Мога да дам за пример Община Ценово, където направиха част от уличното 
си осветление с фотоволтаици, че там имат много големи оплаквания от гледна точка на 
тези панели, тъй като зависят първо от метеорологичното време и второ не отговарят на 
условията, които са тук при нас. Затова предприехме вариант сами да си подменяме 
осветлението поетапно с новия вид лед осветление, които лампи имат две или три години 
гаранция и за които справката показва, че рязко пада потреблението на ел. енергия с тях. 

По отношение на една друга част заложена в програмата е преминаване на 
екологично чистото отопление, т.е. премахване на твърдите горива. Може би за 
следващата година планираме всички кметства да преминат на пелетно отопление, за да се 
избегне разточителството на дървата, които се използват в момента, а и този вариант е 
много по-екологично чист.  
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Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 

385/09.12.2019 г. е явно, моля гласувайте. 
 

След приключване на разискванията по четиринадесета точка от дневния ред, 
Общинският съвет, на основание чл. 9 от Закона за енергията от възобновяеми 
източници във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 12 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 10 от Правилник 
№ 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с вх. № 385 
от 09.12.2019 г. след проведено явно гласуване с 10 (десет) гласа „За”, 0 (нула) гласа 
„Против” и 3 (три) гласа „Въздържал се”, прие 

 
РЕШЕНИЕ 

№ 34 
 

1. Приема Краткосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми 
енергийни източници и биогорива на Община Две могили за периода 2020 – 2023 г. 

Приложение: Краткосрочна програма за насърчаване използването на 
възобновяеми енергийни източници и биогорива на Община Две могили за периода 2020 – 
2023 г. 
 
 Петнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 393/09.12.2019 г., относно: 
Подпомагане на деца с изявени дарби на територията на Община Две могили за 2019 г. 

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

С Решение № 737 по Протокол № 51/05.08.2010 г. е приета Наредба № 13 за 
условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби на територията на 
Община Две могили, област Русе. С наредбата се регламентира начина за оказване на 
закрила на деца с изявени дарби. Съгласно чл. 13, ал. 2 от Наредбата, Експертно-
консултативна комисия, създадена със заповед на Кмета на Община Две могили, 
разглежда постъпилите в деловодството на Община Две могили искания за предоставяне 
на закрила и представените с тях документи, за което съставя протокол с мотивирани 
предложения.  

За получаване на закрила, през 2019 г. са постъпили 33 искания от деца класирани 
в международни, национални и областни състезания в сферата на спорта, изкуствата и 
науката. Комисията е разгледала всяко едно от исканията и е констатирала, че отговарят 
на условията, определени в наредбата. 
 В хода на своята работа, комисията е установила, че са подадени и две искания за 
предоставяне на закрила от Ава Исмаилова Хасанова и Мирослав Веселинов Димитров – 
ученици от ПГСС „К. А. Тимирязев” – гр. Две могили. Към заявлението си Ава Хасанова е 
приложила удостоверение за удостояване със звание „Млад отличник на БЧК” за активна 
червенокръстка дейност. Комисията счита, че това не попада в обхвата на Наредба №13 и 
счита, че не следва да се предоставя закрила във вид на парична стипендия. 

Към заявлението на Мирослав Веселинов Димитров е приложена Грамота за 
участие в Десето юбилейно Национално състезание „Млад фермер”, проведено в гр. 
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Добрич. Състезанието „Млад Фермер” е състезание за ученици от професионалните 
училища и се организира ежегодно от Министерство на образованието и науката. 
Съгласно утвърдения регламент състезанието протича на три етапа: училищен, 
регионален и национален. Класирането на ученик от ПГСС „К. А. Тимирязев” - гр. Две 
могили за последния етап от състезанието е безспорно успех за училището и града ни, 
поради което становището на Експертно-консултативната комисия е да бъде отпусната 
еднократна стипендия равна на сумата за подпомагане при класиране на състезание на 
регионално ниво – 30 % от минималната работна заплата - 168.00 лева. 

Комисията по „Бюджет и финанси” разгледа на свое заседание предложеният ни 
проект на решение и излезе със становище той да бъде приет. 

В разисквания по петнадесета точка участие взеха: 
1. Христина Ефтимова – Общински съветник: 
Госпожо Председател, във връзка с чл. 25, ал. 1 и ал. 2 от нашия правилник Ви 

уведомявам, че няма да взема участие в гласуването по тази докладна записка, тъй като 
съм в роднинаска връзка с едно от децата. 

2. Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, аз също няма да взема участие в гласуването по тази докладна записка, 

поради същата причина. 
3. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 
Прочетох докладната записка и това, което ми остави неприятен привкус е, че са 

кандидатствали 35 деца, на 34 отпускаме еднократно стипендия. Разбира се, че нямам 
упрек към експертно – консултативната комисия, защото тя се придържа към 
разпоредбите на Наредба 13, но аз искам да направя предложение на Ава Хасанова, която 
е приложила удостоверение за удостояване със звание „Млад отличник на БЧК” за 
активна червенокръстка дейност да бъде отпусната стипендия в размер на 168 лева. 

4. Драгомир Дамянов – Общински съветник: 
Аз ще гласувам за тази докладна записка, дали ще бъдат 33 децата или 34 няма 

никакво значение и нямам нищо против да се подпомогнат децата, които са заслужили 
еднократно със степиндия.  

Но искам да задам един такъв въпрос във връзка с докладната записка – при мен 
дойдоха разтревожени родители на част от децата от ОДК. 

Въпросът ми към г-н Кмета е – на две оперативки сте казали, че имате намерение 
да закривате центъра за работа с деца. При мен дойдоха родители да ме попитат дали е 
вярно, отговорих им, че аз не съм чувал такова нещо. Та сега Ви питам – има ли такава 
нагласа, защото този център е единственото завоевание на Общината и почти в никоя 
съседна община тази институция не функционира. Този център функционира от 2000 
година или дори може би от по-рано, затова мисля че трябва да продължи или поне ако 
имате някакви намерения и това е погрешно трябва да обясните на родителите, за да стане 
ясно на всички какви са Вашите намерения. 

Разбирам, че това са неудобни въпроси, но за това сме ние, за да ги задаваме и да се 
дава конкретен отговор. 

5. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 
Въпреки, че въпросът Ви, г-н Драганов изобщо не е тема за разискване днес, ще 

кажа само като информация. 
Тъй като в момента правим бюджета на Общината за 2020 година държавната 

субсидия, която се получава по линия на тези центрове е 36 800 лева. Давам тази 
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информация като факти, не съм казал, че ще го закриваме и няма да го закриваме, просто 
търсим нормалния начин за Общината този център да функционира.  

Държавата отпуска 36 800 лева за 2020 година за функционирането на този център. 
Проекто – бюджетът, който е подготвен за 2020 година от Директора на този център е в 
размер на 189 000 лева, т.е. за съществуването на този център от 189 000 лева, 120 000 
лева са фонд работна заплата на Директор, който знаете че се води като учител и заплатата 
се вдига всяка година; треньорът по тенис на маса, който също е на заплата в този център; 
двамата инструктури по модерни и по народни танци, които също са на заплата в центъра; 
ръководителят, който обучава „Кейси” и още по-интересното е че има още места за 
учители за различни кръжоци. И аз само искам да попитам – това нормално и справедливо 
ли е от тези 189 000 лева, 120 000 лева да са за заплати? Държавата с парите, които 
отпуска долу – горе покрива едва заплатата на единия от служителите назначени там. От 
там нататък, Общината, както миналата година, така и сега, само че всяка година 
разходите на този център нарастват, мога да ви извадя справка от 2016 година до момента 
с колко Общината дофинансира този център. Не упреквам никого, това е много хубаво, 
тъй като децата, които се обучават представят Две могили, уплътнява им се времето, 
научават се на дисциплина и т.н. Но аз питам, справедливо ли е от парите на всички, 
които живеят на територията на общината всяка година да се отделят тези средства за 
дофинансиране на центъра. 

По моето време аз също съм участвал в танцов състав, както и много други, но това 
се изпълняваше в читалището – там си бяха преподавателите на щат, а треньорите ни по 
футбол, баскетбол, волейбол бяха към училищата, там където е мястото на децата. 

В момента не знам дали знаете и проблемът, който съществува в ОДК и по-точно 
танците и за взаимоотношенията с ДСП, които пък са на първия етаж на сградата. От там 
непрекъснато вървят оплаквания, че им се пречи на работата, тъй като наистина не е 
удачно на втория етаж да бъде поместена тази структура, която да създава предпоставки 
за недобра работа на другата институция. 

От тук заявявам като Кмет – не, няма да се закрива този център, но ще се търси 
справедливия начин за финансиране. 

От страна на държавата се получава една солидна сума по линия на читалищата, 
които едва ли не вървят само за едни заплати на хората по читалищата да стоят и до 
някаква степен да не могат дори да си уплътнят един 8 часов работен ден, говоря за някои 
не всички. И наистина колкото и тежко да е решението, трябва да се търсят варианти и не 
всичко което се харчи за този център да е за сметка на Общината. 

Така или иначе с намаляване на средствата за 2020 година ще продължи да 
съществува центъра, ще продължи да съществува и занапред, но наистина трябва да 
намерим някакво адекватно решение, защото не е нормално 150 000 лева на година да 
отиват за ОДК. Това за един мандат са 600 000 лева и помислете колко много неща могат 
да се направят за подобряване на инфраструктурата на Общината. 

 
Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, тъй като тук гласуването по тази докладна записка е поименно ще подложа 

на гласуване първо предложението на г-н Чолаков. 
 
Който е съгласен с предложението на г-н Мехмед Чолаков, а именно: в списъка за 

награждаване да бъде добавено лицето Ава Хасанова, която е приложила удостоверение 
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за удостояване със звание „Млад отличник на БЧК” за активна червенокръстка дейност да 
бъде отпусната стипендия в размер на 168 лева, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
С 10 (десет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против”, 1 (един) глас „Въздържал се” и 2 

(два) гласа „Негласувал” – Христина Ефтимова и Юлиана Тодорова, предложението се 
приема. 

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

393/06.12.2019 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 
 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 20.12.2019 година  

 

Относно: Подпомагане на деца с изявени дарби на територията на Община Две 

могили за 2019 г. 

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

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 
СЕ” 

1. Ахмед Недрет Ахмед +   

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

7. Мехмед Руждиев Мехмедов  +   
8. Мехмед Селманов Чолаков +   
9. Румен Манолов Марков +   
10. Соня Петрова Неделчева – Нечева  +   
11. Христина Димитрова Ефтимова    
12. Юлиана Кънчева Тодорова    
13. Юсеин Ахмедов Юсеинов +   
 Общо: 11 0 0 

 

След приключване на разискванията по петнадесета 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. 1 т. 3 и т. 8 
във връзка ал. 2, т. 1 от Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския 
съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и чл. 
10 и чл. 11 от Наредба № 13 за условията и реда за осъществяване на закрила на деца 
с изявени дарби на територията на Община Две могили, област Русе и Докладна 
записка с вх. № 393 от 09.12.2019 г. след проведено поименно гласуване с 11 
(единадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против”, 0 (нула) гласа „Въздържал се” и 2 
(два) гласа „Негласувал” – Христина Ефтимова и Юлиана Тодорова, прие 
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РЕШЕНИЕ 

№ 35 
 

I. Да бъдат подпомогнати еднократно със стипендия за постижения през 2019 г. 
следните деца: 

1. Славена Николаева Иванова: II – ро място Национален турнир по спортни танци 
– 60% от минималната работна заплата – 336.00 лв. 

2. Дамла Акифова Хасанова: II – ро място Балканско първенство, Скопие – 80% от 
минималната работна заплата – 448.00 лв. 

3. Габриела Евгениева Цанева: III – то място Национален конкурс по компютърна 
графика – 50% от минималната работна заплата – 280.00 лв. 

4. Константин Огнянов Георгиев: II – ро място Национален турнир по спортни 
танци – 60% от минималната работна заплата – 336.00 лв. 

5. Зейджан Юсеинов Зейнелов: II – ро място на Международен турнир по спортни 
танци – 80% от минималната работна заплата – 448.00 лв. 

6. Зерин Алиева Шефкова: I – во място на Национален турнир по спортни танци – 
70% от минималната работна заплата – 392.00 лв. 

7. Ирина Дианова Дочева: I – во място на Ученически игри финали 8-10 клас – 70% 
от минималната работна заплата – 392.00 лв. 

8. Павел Димитров Кирилов: I – во място на Ученически игри регионален турнир 8-
10 клас – 50% от минималната работна заплата – 280.00 лв. 

9. Ленислав Миленов Красимиров: III – то място на Ученически игри 5-7 клас –50% 
от мин. работна заплата – 280.00 лв. 

10. Велислава Цветомирова Златанова: II – ро място АГ – национален турнир – 60% 
от минималната работна заплата – 336.00 лв. 

11. Емил Ивайлов Ганев: I – во място на Ученически игри-регионален турнир 8-10 
клас – 50% от минималната работна заплата – 280.00 лв. 

12. Аделина Ивайлова Ганева: III – то място на ученически игри, финали, 5-7 клас – 
50% от минималната работна заплата – 280.00 лв. 

13. Дея Николаева Куцарова: III – то място ДОП Северна България – 50% от мин. 
работна заплата – 280.00 лв. 

14. Юлия Владимирова Димитрова: III – то място ДОП Северна България – 50% от 
мин. работна заплата – 280.00 лв. 

15. Маринела Цветанова Томова: II – ро място на ФФ „Жива вода” – 30% от 
минималната работна заплата – 168.00 лв. 

16. Елина Бисерова Йорданова: II – ро място на Национален детски конкурс, град 
Котел– 60% от минималната работна заплата – 336.00 лв. 

17. Емирджан Еролов Амдиев: III – то място на Ученически игри 5-7 клас– 50 % от 
минималната работна заплата – 280.00 лв. 

18. Емирхан Еролов Амдиев: III – то място на Ученически игри 5-7 клас– 50 % от 
минималната работна заплата – 280.00 лв. 

19. Ева Петрова Ефтимова: III–то място на ДОП Северна България – 12 г. – 50% от 
мин. работна заплата – 280.00 лв. 

20. Аляра Себахадин Тасим: I – во място Ученически игри финали 8-10 клас– 70% 
от минималната работна заплата – 392.00 лв. 
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21. Нейлин Ерджанова Еминова: I – во място на Турнир по спортни танци, рейтинг 
серия -50 % от минималната работна заплата – 280.00 лв. 

22. Дисислав Илиев Добрев: I – во място на Национален турнир по спортни танци – 
70% от минималната работна заплата – 392.00 лв. 

23. Людмила Владимирова Димитрова: I – во място на Национален турнир по 
спортни танци – 70% от минималната работна заплата – 392.00 лв. 

24. Емре Юкселов Ешрефов: I – во място на Национален турнир по спортни танци – 
70% от минималната работна заплата – 392.00 лв 

25. Теодора Марианова Лазарова: III – то място на Национален детски конкурс, гр. 
Котел – 50% от минималната работна заплата – 280.00 лв. 

26. Кремена Йорданова Станчева: II – ро място на конкурс за есе– 40% от 
минималната работна заплата – 224.00 лв. 

27. Цветомира Илиева Добрева: I – во място на Национален турнир по спортни 
танци – 50% от минималната работна заплата – 280.00 лв 

28. Теодор Юлиянов Илиев: III – то място на Международен турнир по спортни 
танци - 70% от минималната работна заплата – 392.00 лв. 

29. Александра Стефанова Иванова : III – то място на Международен турнир по 
спортни танци – 70% от минималната работна заплата – 392.00 лв. 

30. Магдалена Мирославова Димитрова: II – ро място на Международен турнир по 
спортни танци–80% от минималната работна заплата – 448.00 лв. 

31. Ренета Стелианова Цонева: III-то място на Национален конкурс „Ще обичам аз 
от сърце, таз земя и тоз народ”– 50% от минималната работна заплата – 280.00 лв. 

32. Бедрие Неджметинова Мустафова: II – ро място за мултимедийна презентация - 
40% от минималната работна заплата – 224.00 лв. 

33. Силвен Исуфова Наимова: II – ро място за мултимедийна презентация - 40% от 
минималната работна заплата – 224.00 лв. 

34. Ава Исмаилова Хасанова – за удостояване със звание „Млад отличник на БЧК” 
за активна червенокръстка дейност – 30 % от минималната работна заплата – 168.00 лева. 

Обща сума за еднократни стипендии: 10 752.00 лв. (десет хиляди седемстотин 

петдесет и два лева). 

II. Да бъде подпомогнат еднократно със стипендия Мирослав Веселинов Димитров 
за участието му в Националното състезание „Млад фермер 2019 г.” със сума в размер на 
168.00 лева. 

III. Упълномощава Кмета на Общината да предприеме необходимите мерки за 
изпълнение решението на Общинския съвет. 
 
 Шестнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 394/09.12.2019 г., относно: 
Програма за развитието на читалищната дейност в Община Две могили за 2020 г. 

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

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

Настоящата програма за развитие на читалищната дейност на община Две могили 
за 2020 г. се създава в съответствие с чл.26а от Закона за народните читалища въз основа 
на внесените от читалищата програми за развитието им и направените предложения за 
дейността през следващата година. Тези предложения са обобщени в проект, с който са 
запознати всички общински съветници. Целта на тази програма е да подпомогне 
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годишното планиране, организирането и реализация на комплекс от читалищни дейности, 
както и да съдейства за активността на читалищните ръководства в превръщането на 
читалищата в духовни центрове, работещи в полза на обществото. На територията на 
община Две могили съществува мрежа от 11 читалища, те получават субсидии от 
държавния и общински бюджет съгласно член 21 , т. 3 от Закона за народните читалища. 
Разпределението на субсидията се извършва от комисия съгласно изискванията на чл. 23 
от Закона за народните читалища и указанията на Министерството на културата относно 
организацията и методиката за прилагане на критериите за разпределение на държавната 
субсидия. 

Субсидираната численост в бюджета за 2020 година е 16 щатни бройки. 
Прогнозната държавната субсидия се очаква да бъда в размер на 10 440.00 лева за една 
субсидирана бройка,  която се ползва изключително за фонд работна заплата, разходи и за 
издръжка на читалището. Всички читалища са се постарали в планираните мероприятия 
да обхванат както читалищната, така и библиотечната дейност. Комисията предлага 
програмата да бъде приета в този вид, като остава отворена за допълнение и изменение 
през новата година. 

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

394/09.12.2019 г. е явно, моля гласувайте. 
 

По шестнадесета точка от дневния ред, Общинският съвет, на основание чл. 
26а., ал. 2 от Закона за народните читалища, 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 Правилник № 1 за организацията и дейността 
на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 
администрация и Докладна записка с вх. № 394 от 09.12.2019 г. след проведено явно 
гласуване с 13 (тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 
„Въздържал се”, прие 

 
РЕШЕНИЕ 

№ 36 
 

1. Приема Програма за развитие на читалищната дейност в община Две могили за 
2020 година. 

2. Упълномощава кмета на община Две могили да предприеме необходимите 
действия за изпълнение решението на Общинския съвет. 

Приложение:Програма за развитие на читалищната дейност в община Две могили 
през 2020 година 
 
 Седемнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 395/09.12.2019 г., относно: 
Приемане на Културен Календар на Община Две могили за 2020 г. 

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

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

политика”: 

Комисията по „Образование, култура, вероизповедания, символика, младежта, 
спорта и туризма, здравеопазване и социална политика” разгледа на свое заседание 
настоящата докладна записка, която се внася за разглеждане всяка година и излезе със 
становище тя да бъде приета. 

Тъй като в предложеният ни проект за културен календар на Общината няма 
финансова част, комисията предлага от основанията да отпаднат чл. 21, ал. 1, т. 6 и да се 
запише само т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във 
връзка с чл. 27, ал. 3. 

В разискванията по седемнадесета точка участие взеха: 
1. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 
Съгласен съм с предложението на комисията. 
 
Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 

395/09.12.2019 г. е явно, моля гласувайте. 
 

По седемнадесета точка от дневния ред, Общинският съвет, на основание чл. 
21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 3, ал. 1, т. 3 и 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. № 395 
от 09.12.2019 г. след проведено явно гласуване с 13 (тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) 
гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 

 
РЕШЕНИЕ 

№ 37 
 
 1. Приема Културен календар на Община Две могили за 2020 г. 

  2. Упълномощава Кмета на Общината да предприеме необходимите действия за 
изпълнение на решението на Общински съвет. 

Приложение: Културен календар на Община Две могили за 2020 г.  
 
 Осемнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 396/09.12.2019 г., относно: 
Промени по бюджета на Община Две могили към 31.12.2019 г. и актуализация на плана за 
капиталовите разходи за 2019 година. 

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

Предложена ни е докладна записка, с която се иска да вземем решение за промяна 
по бюджета на Община Две могили в разходната част и в инвестиционната програма.  

След приключване на проекта за „Рехабилитация  и реконструкция на участъци от 
общински пътища  № RSE 1082,  TGV 1137, RSE 2004 в община Две могили” е 
необходимо обекта да бъде приет от Държавна приемателна комисия. За това се дължи 
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такса в размер на 2 200 лева. Необходимите средства ще бъдат осигурени, като се намали 
резерва, в който има предвидени средства от продажба на дълготрайни активи 

Инвестиционната програма се променя като се добави обект „Рехабилитация  и 
реконструкция на участъци от общински пътища  № RSE 1082,  TGV 1137, RSE 2004 в 
община Две могили” в размер на 2 200 лева с източник приходи от продажба на 
дълготрайни активи.  

Комисията по „Бюджет и финанси” разгледа на свое заседание предложения ни 
проект на решение и излезе със становище той да бъде приет. 

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

396/09.12.2019 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 
 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 20.12.2019 година  

 

Относно: Промени по бюджета на Община Две могили към 31.12.2019 г. и 

актуализация на плана за капиталовите разходи за 2019 година. 

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

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 
СЕ” 

1. Ахмед Недрет Ахмед +   
2. Бисер Йорданов Йончев +   
3. Галя Миткова Додева +   

4. Драгомир Дамянов Драганов +   
5. Ивайло Димитров Иванов +   

6. Ивайло Пенев Иванов  +   
7. Мехмед Руждиев Мехмедов  +   
8. Мехмед Селманов Чолаков +   
9. Румен Манолов Марков +   
10. Соня Петрова Неделчева – Нечева  +   
11. Христина Димитрова Ефтимова +   
12. Юлиана Кънчева Тодорова +   
13. Юсеин Ахмедов Юсеинов +   

 Общо: 13   

 

По осемнадесета точка от дневния ред, Общинският съвет, на основание чл. 
21, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 1 от Правилник № 1 за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация, чл. 124, ал. 2 от Закона за публичните финанси, чл. 39, 
ал. 1 от Наредба № 6 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за 
местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и 
отчитане на бюджета на Община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. 
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№ 396 от 09.12.2019 г. след проведено поименно гласуване с 13 (тринадесет) гласа 
„За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 

 
РЕШЕНИЕ 

№ 38 
 

1. Променя бюджета на община Две могили към 31.12.2019 г. в разходната част по 
мероприятия и параграфи, съгласно Приложение 1. 

2. Приема актуализирания план за капиталовите разходи, финансирани с целева 
субсидия от Републиканския бюджет и от собствени средства на община Две могили за 
2019 г., съгласно Приложение 2. 

3. Общинският съвет упълномощава Кмета на Община Две могили да предприеме 
необходимите действия за актуализиране плана на капиталовите разходи към 31.12.2019 г.  
 
 Деветнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 397/09.12.2019 г., относно: 
Одобряване на структура и численост на общинска администрация Две могили и 
дейностите към нея, считано от 01.01.2020 година. 

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

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

Съгласно разпоредба от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, е необходимо да разгледаме и одобрим структура на общинската 
администрация и общата численост по предложение на кмета на общината. 

Общинска администрация е структурирана в 3 дирекции, като едната е обща 
администрация и две дирекции специализирана администрация при обща численост 65 
щатни бройки, в това число 40 като държавно делегирана дейност и 25 местна 
отговорност. 

Кметът предлага следните промени в структурата на общинската администрация: 
Запазват се трите дирекции: „Административно-правно и информационно 

обслужване”, „Финанси и местни данъци и такси” и „Регионално развитие” като кметът 
предлага следните промени в Дирекция „Регионално развитие”: В състава на дирекцията 
длъжността: „Социални дейности и здравеопазване” да бъдат 2 щатни бройки. Какви са 
мотивите на кмета? – Реформата, която се случва в социалната сфера с действащия вече 
Закон за личната помощ и с влизащия в сила от 1-ви януари Закон за социалните услуги, 
изцяло вменява още повече отговорности и ангажименти на общините. Поради тази 
причина е предложението да бъдат две щатни бройки „Социални дейности и 
здравеопазване“, които ще подпомагат изпълнението на законовите задължения в тази 
област.  

Друго предложение в Дирекция „Регионално развитие” е експертът „Експертно и 
техническо осигуряване на Общински съвет“ да бъде половин щатна бройка. Тук при 
разглеждането на докладната от общинските съветници постъпи предложение тази щатна 
бройка да бъде изцяло заета. Последва и друго предложение, а именно: главният архитект 
да бъде на половин щатна бройка. Следващото предложение на кмета е отделяне на 
длъжностите: „Системен администратор и сигурност на компютърни и информационни 
технологии” в две отделни длъжности, а именно: „Системен администратор“ – 1 щ. бр. и 
„Експерт по сигурността на информационни и комуникационни технологии“ – 1 щ. бр.  
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От разискванията, които бяха направени стигнахме до становището предложеният 
ни проект на решение да бъде приет със следните изменения: Одобряване на структурата  
и числеността на общинска администрация с общо 64 щ.бр., съгласно Приложение № 1.  

В разискванията по деветнадесета точка участие взеха: 
1. Драгомир Дамянов – Общински съветник: 
На предходното заседание на Общинския съвет беше внесена една структура на 

общинсаката администрация и тогава в разискванията казахме и нашето становище, но аз 
бих искал да го повторя още веднъж. 
 Числеността на общинска администрация е 63.5 щ.бр., като от тях 40 са държавни 
дейности и 23.5 са местни дейности. 

Когато дискутирахме точката за сметосъбирането и сметоизвозването и за ОДК, 
казахме че трябва да се предприемат някакви мерки за намаляване на дефицита в тези 
дейности и ако съберем този дефицит от 400 000 лева и 150 000 лева за ОДК, както каза г-
н Борисов излизат някъде около 550 000 лева само за тези двете дейности. 

В момента, както ни е представена тази структура, изобщо не е отчетен факта, че 
Община Две могили от 4 функционален тип вече е в 5 функционален тип и съседните 
общини като Борово, Иваново и други имат по един заместник – кмет, кметските 
наместници, там където е необходимо могат да се съвместяват. Трябва да се предприемат 
някакви мерки за реорганизация на общинската администрация. 

Кметът на Общината може да си предложи и повече бройки, но винаги когато се 
започва се започва от общинската администрация и след това се пренася и във всички 
други дейности. По нашите разчети около 5-6 бройки може да бъде намалена общинската 
администрация, примерно заместник – кметовете, кметските наместници, специалистите в 
деловодството от двама на един, специалистите по кметствата – тук са 9 бройки, но в 
предходното заседание стана ясно, че Острица и Могилино няма да бъдат разпоредители с 
бюджета и всичката дейност свързана с това ще минава през Общината. 

Тръгваме по това статукво, че ние сме Община на 10 000 души и тази численост на 
персонала, която е необходима за 10 000 души е необходима и за 9 000 души. 

Ние имаме друго виждане по този въпрос, затова съгласуваме се с тази структура, с 
отделите с дирекциите, с всичко, но тя може да се оптимизира и трябва да започнем от 
общинската администрация, за да можем да изискваме това и от другите направления, 
които Общината дофинансира. Защото за всички дейности, за които държавата отпуска 
средства трябва да се дофинансират от Общината, защото недостигат. 

Така, че по принцип приемаме структурата, имаме забележки, не са кардинални, 
тук става въпрос за едно 10 % съкращения и то не от държавно делегираните дейности, а 
тези, които са финансирани с общински приходи. 

2. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 
Да, г-н Дамянов, правилно разсъждавате. Очакванията бяха и нашите, предвид 

намаляване броя на населението на Общината, да се намали и общата численост на 
общинската администрация, но все пак това е отговорност и право на Кмета на Общината 
да си представи структурата и да я защити през следващите години, не че тя не може да се 
промени през годините. Поздравяваме го за изявленията му с десните му разбирания за 
социалната страна на въпроса, че не предприема съкращения. В предходния мандат 
винаги сме били в добър диалог и сме казвали, особено за дейностите, за които са 
назначени хора на издръжка със собствени приходи, тези дейности да се оптимизират, 
като след пенсиониране на съответното лице заемащо длъжността да не се назначават 
нови хора, а да се съчетават с други длъжности. 
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Почти всяка година заплатите в общинска администрация се актуализират в посока 
нагоре. На предходното заседание на Общинския съвет чухме, че СРЗ на общинска 
администрация е около 950 лева, а знаете за страната и за други администрации тя е в 
порядъка на 1 300 лева. 

Така, че с единствената препоръка г-н Кмете, запазете числеността, ние ще 
подкрепим това Ваше предложение, но не забравяйте, че всяка година ще очакваме да 
оптимизирате заплатите в общинска администрация, докато достигнем средната за 
страната. 

3. Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник: 
Един уточняващ въпрос към комисията – щатната бройка на техническия 

сътрудник на Общинския съвет от 0.5 става 1 е вашето предложение, нали така? 
Моето предложение е свързано с чл. 29а от ЗМСМА, където е казано, че 

служителят подпомагащ общинския съвет е на пряко подчинение на Председателя на 
Общинския съвет. Той не назначава по негово предложение от Кмета на Общината и 
затова в структурата на общинската администрация се създава самостоятелно звено. Тъй 
като ние имаме една бройка е нормално да не можем да създадем това звено, но в така 
изписаната докладна записка става ясно, че експертът техническо осигуряване на 
общинския съвет е подчинен на Директора на Дирекция РР, което в случая е грешно и не е 
съгласувано със ЗМСМА. 

Затова предлагам тази бройка да бъде извадена от Дирекция РР и дописана в т. 
1.10. след „Домакин” в Дирекция „Административноправно и информационно 
обслужване”, мисля че така е редно, но ако г-н Кмета на Общината като вносител на 
докладната има други съображения, моля да ги каже. 

Освен това, искам да кажа, че съм съгласна с това, което каза г-н Дамянов и 
очаквам г-н Борисов да защити структурата, която предлага. 

4. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 
Предложената от мен структура с 63.5 щ.бр. с идеята 0.5 щ.бр. на главния архитект, 

тъй като неговата длъжност е за 2 часа в седмицата и той не покрива дори и тази половин 
щатна бройка и да станат 63 щ.бр. В тях влизат всички Кметове на населени места, 
кметски наместници и т.н. заедно със служителите, които са по кметствата. 

По отношение на оптимизацията на структурата към настоящия момент са 5 
свободни щ.бр., т.е. от 63 бройки в момента заетите са 58. 

По отношение на наместничествата – дали ще бъде един наместник на две села или 
всяко село да си има кметски наместник онзи ден изпратих писмо до МФ, с което ми 
искаха броя на наместниците, за да могат да планират държавната субсидия, която се 
полага на всеки кметски наместник. 

По отношение на общинска администрация, така или иначе, както каза и г-н 
Чолаков предстоят през следващата година и пенсионирания предстои и в с. Бъзовец и в с. 
Баниска две длъжности да се закрият. 

За администрацията, която е тук в Общината – трите дирекции, дори и с това 
увеличаване на експерта техническо и административно осигуряване на Общинския съвет 
пак излизат на 36 бройки или малко повече. Отговорностите, които през последните 4 
години се възложиха на общините, повярвайте ми има голяма разлика дори и с 
предходния мандат, а да не говорим и за 2007-2011. Непрекъснато се възлагат нови 
отговорности на общините и Вие кажете от какво може да се лиши общинската 
администрация, като всеки един проблем на гражданин идва тук при нас. Работата и 
отговорностите на общините изключително много са нараснали и от една страна казвате 
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намалява броя на населението, това ми звучи почти като финансирането на детските 
градини и училищата – еди си колко е броят на децата, толкова ще дадем за това училище, 
да де но това училище дали ще бъдат 300 деца или 400 парното работи по един и същи 
начин, директор и учители са си там и броят им е същия, независимо, че броят на децата 
намалява. По същия начин е и с общинска администрация, дали ще са 10 000 души или 9 
000 или 8 000, както са били преди време, какво променя това? Ние трябва да се стремим 
да запазим младите хора и специалистите в нашата Община и мисля, че страктурата, която 
се предлага си е оптимална и се включваме във финансите, които може да заделим. 

По отношение за заместниците ми – аз бях известно време с един заместник, 
всичко, което беше поето от другия заместник, като проблеми свързани с чистотата, 
проблемите по селата, проблемите с животните, проблемите с част от проектите, които са 
свързани със строителството, всичко това падна върху мен, а другият заместник се 
занимава с финансите на общината, социалните дейности, образованието и културата и др. 

5. Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник: 
Това което казахте за главния архитект, според мен отговорностите му не са за 

подценяване и не са за половин бройка, а са за цял щат. Да не стане така Община Две 
могили да изпадне в ситуация да няма главен архитект? 

6. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 
Госпожо Нечева, изобщо не подценявам длъжността на главния архитект. Нито 

една община не може да съществува без главен архитект, но малките общини в цялата 
област Русе, архитект на 8 часов работен ден няма. Тъй като това са рядно срещани 
специалисти, практиката години назад е сключването на договори с главни архитекти 
един път в седмицата да идва в общината и да свършват работата. Договорите, които се 
слючват с архитекта не са обвързани с тази щатна бройка, тъй като в неговия договор е 
записано – 2 часа един път в седмицата. В тази връзка това не оказва влияние дали ще 
бъде 1 или 0.5 щ.бр. в структурата. 

Що се отнася до бройката към общинския съвет – експертът, който е към 
Общински съвет искам да изпълнява и длъжността „Образование, спорт и интеграция на 
малцинствата”. 

7. Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник: 
Аз предлагам бройката, която е към Общински съвет да бъде извадена от Дирекция 

РР и да бъде преместена на пряко подчинение на Кмета на Общината и на Председателя 
на Общинския съвет. 

8. Мариета Петрова – Секретар на Общината: 
По отношение на това, което зачете г-жа Нечева от ЗМСМА, това е една 

сравнително нова норма от 2018 година, изработена точно по предложение на 
председателите на общински съвети, за да има някаква взаимовръзка между звената, които 
технически обезпечават дейността на общинските съвети, тези звена да бъдат изведени на 
пряко подчинение на председателите на общински съвети, както и щатното разписание се 
утвърждава по предложение на председателя на общинския съвет. Това е законовата 
норма, която изисква извеждането на служителя на пряко подчинение на председателя, но 
не и изместване в друга дирекция. 

9. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 
Тъй като искам служителят, който е към общинския съвет да изпълнява и 

дейността по образование, затова настоях и той да е в Дирекция РР, защото експертът по 
образование е в специализираната администрация и не може да бъде в общата. Тези нови 
норми, които се зъздават в законите са за големите общини, не за нас. Затова 
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предложението ми е 4 часа да си бъде към Общински съвет и 8 часа към образование и 
оттам нататък да си минава в една дирекция. Няма как един човек един път да е подчинен 
на дадена дирекция и втори път да е на пряко подчинение на председателя. 

10. Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник: 
Аз няма да коментирам изказването на г-н Борисов. Предлагам в проекта на 

решение след специалисти по кметства да се добави нова т. 1.14. Експерт „Експертно и 
административно-техническо осигуряване на Общински съвет“, като т. 1.11.5. да отпадне. 

Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, тъй като тук гласуването по тази докладна записка е поименно ще подложа 

на гласуване първо предложението на г-жа Соня Неделчева – Нечева. 
 
Който е съгласен с предложението на г-жа Соня Неделчева – Нечева, а именно: да 

се добави нова т. 1.14. Експерт „Експертно и административно-техническо осигуряване на 
Общински съвет“, като т. 1.11.5. да отпадне, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 
Въздържали се. 
С 8 (осем) гласа „За”, 5 (пет) гласа „Против” и  0 (нула) гласа „Въздържал се”, 

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

397/09.12.2019 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 
 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 20.12.2019 година  

 

Относно: Одобряване на структура и численост на общинска администрация Две 

могили и дейностите към нея, считано от 01.01.2020 година. 

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

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 
СЕ” 

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

8. Мехмед Селманов Чолаков +   
9. Румен Манолов Марков   + 
10. Соня Петрова Неделчева – Нечева  +   
11. Христина Димитрова Ефтимова +   
12. Юлиана Кънчева Тодорова  +  

13. Юсеин Ахмедов Юсеинов +   
 Общо: 9 2 2 
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След приключване на разискванията по деветнадесета точка от дневния ред, 
Общинският съвет, на основание чл. 15, ал. 1, ал. 2, ал. 3, ал. 4 и ал. 5, чл. 21, ал. 1, т. 
2 и ал. 2 във връзка с чл. 27, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 4 и чл. 5 от Закона за администрацията, чл. 3, ал. 2, т. 18 от 
Правилник № 1 за организацията и дейността на Общински съвет и неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с 
вх. № 397 от 09.12.2019 г. след проведено поименно гласуване с 9 (девет) гласа „За”, 2 
(два) гласа „Против” и 2 (два) гласа „Въздържал се”, прие 

 
РЕШЕНИЕ 

№ 39 
 

1. Одобрява структурата и числеността на Общинска администрация Две могили, 
съгласно Приложение № 1, неразделна част от решението, както следва: 

1.1. Общинска администрация      63,5 щ. бр. 
1.1.1. В т.ч. с държавни приходи      40 щ. бр. 
1.1.2. Дофинансиране с общински приходи    23,5 щ. бр., 

разпределени, както следва: 
1.2. Кмет на община        1 щ.бр. 
1.3. Кметове на кметства       6 щ. бр. 
1.4. Кметски наместници       5 щ. бр. 
1.5. Заместник-кметове       2 щ. бр. 
1.6. Секретар        1 щ. бр. 
1.7. Главен архитект       0.5 щ.бр. 
1.8. Финансов контрольор      1 щ. бр. 
1.9. Служител по сигурността на информацията, отбранително-мобилизационна 

подготовка и екология      1 щ. бр. 
1.10. Дирекция „Административноправно и информационно обслужване” – 13 щ. 

бр. в това число директор: 
1.10.1 Експерт и специалист ГРАО     3 щ.бр. 
1.10.2. Гл. юрисконсулт и секретар на МКБППМН   1 щ. бр. 
1.10.3. Системен администратор      1 щ. бр. 
1.10.4. Експерт по сигурността на информационни и комуникационни технологии 

            1 щ. бр. 
1.10.5. Експерт „Логистика, транспорт и стопански дейности“   1 щ. бр. 
1.10.6. Експерт „Култура, вероизповедания, връзки с обществеността, туризъм и 

защита на потребителите“         1 щ. бр. 
1.10.7. Експерт „Човешки ресурси“      1 щ. бр. 
1.10.8. Специалисти „Административно обслужване, деловодство и архив“  2 щ. бр.  
1.10.9. Домакин         1 щ. бр. 
1.11. Дирекция „Регионално развитие” –     12 щ. б р., в 

това число директор на дирекция и: 
1.11.1 отдел „Устройство на територията и строителство” – 4 щ.бр., в т.ч. началник 

на отдел; 
1.11.2  отдел „Общинска собственост и регионално развитие” – 4 щ. бр., в т.ч. 

началник на отдел; 
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1.11.3  Експерт и специалист „Социални дейности и здравеопазване” 2 щ. бр.; 
1.11.4 Експерт „Образование, спорт и интеграция на малцинствата”            1 щ. бр. 
1.12. Дирекция „Финанси и местни данъци и такси” –    11 щ. 

бр., в това число директор на дирекция и 
1.12.1. Отдел „Финансово-стопански дейности и бюджет”,   6 щ. бр., 

вкл. началник-отдел, той и гл. счетоводител; 
1.12.2. Отдел „Местни данъци и такси”,      4 щ. бр., 

вкл. началник-отдел; 
1.13. Специалисти в кметства       9 щ.бр. 
1.14. Експерт „Експертно и административно-техническо осигуряване на 

Общински съвет“        1 щ. бр.  
Всичко численост:           63,5 щ.бр. 

 2. Отменя досегашната структура на общинска администрация, одобрена с Решение 
№ 426 по Протокол № 21 от 21.12.2016 г., изм. с решение № 556 по Протокол № 27 от 
23.06.2017 г., изм. с Решение № 679 по Протокол № 33 от 22.12.2017 г., изм. с Решение № 
879 по Протокол № 44 от 30.11.2018 г., считано от 28.10.2019 г., изм. с Решение № 13 по 
Протокол № 2 от 29.11.2019 г. 
 3. Решението влиза в сила от 01.01.2020 г. 

4. Възлага на кмета на общината да организира изпълнението на решението. 
 Приложение: Приложение № 1 структура на общинска администрация Две 
могили. 
 
 Общинският съветник Ивайло Пенев Иванов напусна залата. 

 
 Двадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 398/11.12.2019 г., относно: 
Постъпила Молба с вх. № 6012/11.12.2019 г. от Районно мюфтийство – гр. Русе, относно 
съдействие за разширяване на мюсюлманския гробищен парк в гр. Две могили. 

По нея докладва:  
1. Юсеин Юсеинов – член на Комисията по „Противодействие на корупцията и 

отнемане на незаконно придобитото имущество, сигурност, земеделие, 

животновъдство и гори, екология и други дейности”: 

Комисията по „Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно 
придобитото имущество, сигурност, земеделие, животновъдство и гори, екология и други 
дейности” разгледа настоящата докладна записка, която е във връзка с постъпила в 
деловодството на Община Две могили молба от Районно мюфтийство – гр. Русе. В 
молбата се иска съдействие от наша страна за разширяване на мюсюлманския гробищен 
парк в град Две могили. В тази връзка бе проучена нормативната уредба, касаеща 
дейностите при изграждане и разширяване на гробищни паркове в Република България и е 
установено, че при разкриване на нови и/или разширяване на съществуващи гробищни 
паркове е необходимо поредица от предпроектни и проектни дейности, което отнема 
немалък период от време. 

С предложения проект на решение от нас се иска да дадем съгласието си Кметът на 
Община Две могили да предприеме действия, относно разширяване на съществуващия 
мюсюлмански гробищен парк в гр. Две могили, съобразявайки се с нормативната уредба, 
регламентираща устройването на гробищни паркове. 

Становището на комисията е предложеният ни проект на решение да бъде приет. 
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Разисквания по двадесета точка нямаше. 
 
Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 

398/11.12.2019 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 
 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 20.12.2019 година  

 

Относно: Постъпила Молба с вх. № 6012/11.12.2019 г. от Районно мюфтийство – 

гр. Русе, относно съдействие за разширяване на мюсюлманския гробищен парк в гр. Две 

могили. 

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

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 
СЕ” 

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

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

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

13. Юсеин Ахмедов Юсеинов +   
 Общо: 12   

 

По двадесета точка от дневния ред, Общинският съвет, на основание чл. 21, 
ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, 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. № 398 
от 11.12.2019 г. след проведено поименно гласуване с 12 (дванадесет) гласа „За”, 0 
(нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 

 
РЕШЕНИЕ 

№ 40 
 

1. Дава съгласие, Кмета на Община Две могили да предприеме действия, относно 
разширяване на съществуващия мюсюлмански гробищен парк в гр. Две могили, 
съобразявайки се с нормативната уредба, регламентираща устройването на гробищни 
паркове. 



 65

 Приложение: Молба с вх. № 6012/11.12.2019 г. от Районно мюфтийство – гр. Русе. 
 
 Двадесет и първа точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 375/04.12.2019 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Анна Атанасова Николова за раждане на 
първо дете – Симеон Венциславов Николов. 

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

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

политика”: 

Комисията по „Образование, култура, вероизповедания, символика, младежта, 
спорта и туризма, здравеопазване и социална политика” разгледа на свое заседание 
подаденото заявление за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на първо 
дете. Всички необходими документи, съгласно изискванията на наредбата са представени 
в срок и са редовни, поради което становището на комисията е заявлението да бъде 
уважено. 

2. Соня Неделчева – Нечева – секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”: 

Комисията по „Бюджет и финанси” също разгледа на свое заседание заявлението и 
излезе със становище да бъде отпусната еднократна финансова помощ за раждане на 
първо дете в размер на 200 лева. 

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

375/04.12.2019 г. е явно, моля гласувайте. 
 

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, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация във връзка с чл. 3, ал. 1 във връзка с чл. 4, ал. 1, чл. 5, т. 
1.1, чл. 9, т. 1, чл. 10, т. 1 и 2 от Наредба № 10 за изплащане на еднократна помощ при 
раждане на дете, подпомагане на пострадали при пътно-транспортни произшествия, 
производствени аварии, пожари, природни бедствия и други от бюджета на община 
Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 375 от 04.12.2019 г. след 
проведено явно гласуване с 12 (дванадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 
(нула) гласа „Въздържал се”, прие 

 
РЕШЕНИЕ 

№ 41 
 

1. Отпуска на Анна Атанасова Николова, живееща в град Две могили, ул. „Сакар 
планина” № 1, еднократна финансова помощ в размер на 200,00 (двеста) лева, за раждане 
на първо дете – Симеон Венциславов Николов, роден на 09.10.2019 г. 

2. Средствата да бъдат изплатени по параграф 4214 “Помощи по решение на 
Общинския съвет”. 
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 Двадесет и втора точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 376/04.12.2019 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Назмие Юсеинова Сюлейманова за 
раждане на първо дете – Ведит Белгинов Имамов. 

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

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

политика”: 

Комисията по „Образование, култура, вероизповедания, символика, младежта, 
спорта и туризма, здравеопазване и социална политика” разгледа на свое заседание 
подаденото заявление за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на първо 
дете. Всички необходими документи, съгласно изискванията на наредбата са представени 
в срок и са редовни, поради което становището на комисията е заявлението да бъде 
уважено. 

2. Соня Неделчева – Нечева – секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”: 

Комисията по „Бюджет и финанси” също разгледа на свое заседание заявлението и 
излезе със становище да бъде отпусната еднократна финансова помощ за раждане на 
първо дете в размер на 200 лева. 

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

376/04.12.2019 г. е явно, моля гласувайте. 
 

По двадесет и втора точка от дневния ред, Общинският съвет, на основание 
чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация във връзка с чл. 3, ал. 1 във връзка с чл. 4, ал. 1, чл. 5, т. 
1.1, чл. 9, т. 1, чл. 10, т. 1 и 2 от Наредба № 10 за изплащане на еднократна помощ при 
раждане на дете, подпомагане на пострадали при пътно-транспортни произшествия, 
производствени аварии, пожари, природни бедствия и други от бюджета на община 
Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 376 от 04.12.2019 г. след 
проведено явно гласуване с 12 (дванадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 
(нула) гласа „Въздържал се”, прие 

 
РЕШЕНИЕ 

№ 42 
 

1. Отпуска на Назмие Юсеинова Сюлейманова, живееща в село Помен, община Две 
могили, ул. „Иван Вазов” № 16, еднократна финансова помощ в размер на 200,00 (двеста) 
лева, за раждане на първо дете – Ведит Билгинов Имамов, роден на 12.09.2019 г. 

2. Средствата да бъдат изплатени по параграф 4214 “Помощи по решение на 
Общинския съвет”. 
 
 Двадесет и трета точка от дневния ред: 
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Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 377/04.12.2019 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Тамара Тихомирова Петрова за раждане на 
второ дете – Теодор Александров Петров. 

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

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

политика”: 

Комисията по „Образование, култура, вероизповедания, символика, младежта, 
спорта и туризма, здравеопазване и социална политика” разгледа на свое заседание 
подаденото заявление за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на второ 
дете. Всички необходими документи, съгласно изискванията на наредбата са представени 
в срок и са редовни, поради което становището на комисията е заявлението да бъде 
уважено. 

2. Соня Неделчева – Нечева – секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”: 

Комисията по „Бюджет и финанси” също разгледа на свое заседание заявлението и 
излезе със становище да бъде отпусната еднократна финансова помощ за раждане на 
второ дете в размер на 250 лева. 

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

377/04.12.2019 г. е явно, моля гласувайте. 
 

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. 3, ал. 1 във връзка с чл. 4, ал. 1, чл. 5, т. 
1.2, чл. 9, т. 1, чл. 10, т. 1 и 2 от Наредба № 10 за изплащане на еднократна помощ при 
раждане на дете, подпомагане на пострадали при пътно-транспортни произшествия, 
производствени аварии, пожари, природни бедствия и други от бюджета на община 
Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 377 от 04.12.2019 г. след 
проведено явно гласуване с 12 (дванадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 
(нула) гласа „Въздържал се”, прие 

 
РЕШЕНИЕ 

№ 43 
 

1. Отпуска на Тамара Тихомирова Петрова, живееща в град Две могили, община 
Две могили, ул. „Цар Освободител” № 13, еднократна финансова помощ в размер на 
250,00 (двеста и петдесет) лева, за раждане на второ дете – Теодор Александров Петров, 
родено на 25.09.2019г. 

2. Средствата да бъдат изплатени по параграф 4214 “Помощи по решение на 
Общинския съвет”. 
 
 Двадесет и четвърта точка от дневния ред: 
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Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 378/04.12.2019 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Айлин Сабри Исмаил – Иванова за 
раждане на първо дете – Аалиа Станислав Иванова. 

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

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

политика”: 

Комисията по „Образование, култура, вероизповедания, символика, младежта, 
спорта и туризма, здравеопазване и социална политика” разгледа на свое заседание 
подаденото заявление за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на първо 
дете. Всички необходими документи, съгласно изискванията на наредбата са представени 
в срок и са редовни, поради което становището на комисията е заявлението да бъде 
уважено. 

2. Соня Неделчева – Нечева – секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”: 

Комисията по „Бюджет и финанси” също разгледа на свое заседание заявлението и 
излезе със становище да бъде отпусната еднократна финансова помощ за раждане на 
първо дете в размер на 200 лева. 

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

377/04.12.2019 г. е явно, моля гласувайте. 
 

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. 3, ал. 1 във 
връзка с чл. 4, ал. 1, чл. 5, т. 1.1, чл. 9, т. 1, чл. 10, т. 1 и 2 от Наредба № 10 за 
изплащане на еднократна помощ при раждане на дете, подпомагане на пострадали 
при пътно-транспортни произшествия, производствени аварии, пожари, природни 
бедствия и други от бюджета на община Две могили, област Русе и Докладна записка 
с вх. № 378 от 04.12.2019 г. след проведено явно гласуване с 12 (дванадесет) гласа 
„За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 

 
РЕШЕНИЕ 

№ 44 
 

1. Отпуска на Айлин Сабри Исмаил-Иванова, живееща в село Батишница, община 
Две могили, ул. „Кирил и Методий” № 8, еднократна финансова помощ в размер на 200,00 
(двеста) лева, за раждане на първо дете – Аалиа Станислав Иванова, родена на 24.04.2019 
г. 

2. Средствата да бъдат изплатени по параграф 4214 “Помощи по решение на 
Общинския съвет”. 
 
 Двадесет и пета точка от дневния ред: 

Изказвания, питания, становища и предложения от граждани. 
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1. Румен Марков – Общински съветник: 
Аз имам въпрос към Кмета на Общината – на улиците Русалка, Изгрев и Вихрен от 

дълго време не светят лампите на уличното осветление. Имате ли намерение да вземете 
някакви мерки? 

2. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 
Проблемът с уличното осветление е от доста дълго време и поетапната подмяна на 

осветлението е започнала, но всички знаете, че разполагаме само с една вишка за цялата 
община с двама служители и няма как да се случат нещата толкова бързо навсякъде. 

3. Бисер Йончев – Общински съветник: 
Домът в Могилино беше закрит с решение на предходния Общински съвет. От него 

бяха изведени 5 човека, а останалите 5, където знаете, че в Могилино няма предприятия, 
няма реализация ще бъдат оставени. Лично аз не бях съгласен с това решение. 

Искам да знам какво ще се случи с тези хора и сградата как ще се стопанисва? 
4. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 
За вземането на това решение за закриване на дома в Могилино, инициативата дори 

не беше от старана на Общината, а от АСП, но така или иначе проблемите в този дом ги 
имаше и те са свързани точно с липсата на квалифицирани кадри, които да обслужват и да 
отговарят за потребителите. Отдалечеността на селото през последните години показа, че 
идеята за разкриването на такава услуга точно на това място въобще не отговаря на 
съвременните изисквания. 

За тези 5 човека, които остават без работа аз бих задал въпроса – работа ли търсим 
на хора или хора за работа? 

По отношение на сградата – тъй като тя е в добро състояние, периодично са и 
правени ремонти, няма да допуснем това разрушаване, което се е получило при другия 
дом. Идеята ми е тази сграда да се използва за зелени училища през летния сезон. 

Ще бъде разкрита една длъжност за назначаване на домакин, който да отговаря за 
стопанисването на сградата.  

По отношение на служителите – полага им се борса и след нейното изтичане, щом 
имат необходимата квалификация, тук ще се разкриват нови работни места в дневния 
център, така че ще бъдат назначени на работа. 

5. Бисер Йончев – Общински съветник: 
Доводите, че няма квалифициран персонал за мен са несериозни, защото същите 

тези хора десетки години са се грижили за потребителите. Отдалечеността на селото също 
не е проблем, защото в момента тези, които са изведени от там са на 3 км от селската 
граница, в Община Брегово. 

6. Драгомир Дамянов – Общински съветник: 
Един уточняващ въпрос – тази сграда я финансирахме с помощта на 

Мнистерството на труда и социалната политика в размер на 188 000 лева, мисля че беше. 
Тази сграда вече е готова и не мислите ли, че тя трябва да бъде преобразувана в Дом за 
възрастни хора? Цялото оборудване като парно, вода, ток, всичко е нагласено и ако се 
бездейства ще се разруши. 

Не мислите ли общинската администрация и общинския съвет да се предприеме 
една инициатива, знаете колко възрастни и самотни хора има за разкриване на дом да 
възрастни хора. Има достатъчно персонал, условията са прекрасни и мисля, че това е една 
много добра идея. Възрастните хора, които получават пенсия дават една част от пенсията 
си за пребиваването си там. 



 70

Имам един такъв въпрос към Вас, г-н Кмете – във връзка с есенно-зимния сезон. 
Голяма част от шофьорите, включително и тези на автобусите, които превозват ученици в 
тъмната част на деня сутрин и вечер, има вече мъгли и никъде няма на територията на 
общината от разклона на Батишница, маркировка на уличното платно. Освен това мисля, 
че е редно общинска администрация да сигнализира областно пътно управление, че 
същият този път от разклона за Две могили, през Две могили, Острица, Кацелово също 
няма пътна маркировка. Знаем, че това е третокласен път и е от републиканската пътна 
мрежа. Хубаво е да напишете едно писмо, защото от Кацелово, от Каран Върбовка, от 
Острица, децата, които се превозват сутрин в мъгли и когато се случи недай си боже 
някакво ПТП, никой няма да отговаря и всеки ще си измие ръцете. Не е задължение на 
Общината, но мисля че е редно да се прояви някаква инициатива за предприемане на 
някакви мерки. Не стига, че не поддържат пътя, цащото от разклона на Пепелина до 
Широково пътят е в окаяно състояние, но поне да се направи една пътна маркировка, 
защото знаете, че в този район водите на р. Черни лом са най-дълбоки и мъглите са много 
често срещано явление. Нека да се предвидят средства в бюджета за маркировка на 
пътното платно в този район.  

7. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 
За този проблем са информирани всички възможни институции – Областно пътно 

управление, Областен управител, Агенция пътна инфраструктура, новата Агенция по 
безопастност, полиция, КАТ, т.е. абсолютно всички възможни институции за това, какво 
може да се случи по този път. Резултатът от всичко това е, че по време на изборите 
почистиха банкетите по този път. 

Както всички знаете съм представител на общината в областния съвет за развитие и 
аз съм избран в групата отговаряща за северен централен район. На заседание на 
областния съвет за развитие отново съм поставил този въпрос, тъй като и за нас това е 
много важен проблем. 

Всичко това, което Вие казахте сме го направили. Пак ще пишем писма, ако трябва 
всеки месец, докато не се случат нещата. 

По отношение на Могилино – направили сме разчети за сградата в село Острица 
още от предходния мандат за създаване на такъв дом за възрастни хора, но разходите 
тогава възлизаха на около 570 лева на всеки един потребител. Това е минимума, който е 
необходим всеки един възрастен потребител да заплаща за пребиваването си там, за да 
може този дом да се самоиздържа. Спряхме да се занимаваме с този въпрос тогава, защото 
издръжката на такива домове е много скъпа и държавата не дофинансира такъв вид 
дейност. 

За маркировката на общинската пътна мрежа – имаме заделени средства за 
маркировка на пътното платно включително и за почистване на банкета, закупили сме боя, 
но не можем да намерим фирма, която да направи маркировката. 
   

Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, поради изчерпване на дневния ред, закривам третото заседание на VIІI – 

мия Общински съвет в Община Две могили.  
 

Забележка: Списъците с резултатите от проведеното поименно гласуване по точки 
4; 5; 6; 10; 11; 12; 13; 15; 18; 19 и 20 от дневния ред са неразделна част от настоящия 
протокол и по силата на чл. 81, ал. 1 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 
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Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 
са приложени към него. 

 
Протоколът е изготвен на 30.12.2019 г. и отпечатан в 3 екз. 
Екз. № 1 – за Общински съвет. 
Екз. № 2 – за Кмет на Община.  
Екз. № 3 – за Областен управител. 

 
МД/МД 

          Председател на Общински съвет – Две могили:  
     
 

________________ (Юлиана Кънчева Тодорова) 


