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О БЩИН А ДВЕ МО ГИ ЛИ••••О 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 
 

№ 4 
 

Днес, 31 януари 2020 година, в 9.00 часа, в конферентната зала на Община Две 

могили, започна четвъртото 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; г-жа Мариета Петрова – Секретар на Община Две могили; 

служители от общинска администрация; г-н Росен Стойков – Началник на РСПБЗН град 

Две могили; 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 е постъпило решение за сформиране на Група 

Общински съветници, а именно: от ПП „ДПС” с председател Мехмед Чолаков. 

Освен това, тук сред нас е началникът на РСПБЗН в град Две могили, г-н Стойков, 

който иска да представи отчета за дейността на Районната слежба през подледната година. 

Предлагам да му дадем думата преди обсъждането на дневния ни ред.  

Имате ли нещо против? – няма. 

В такъв случай давам думата на г-н Стойков. 
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Росен Стойков – Началник на РСПБЗН град Две могили: 

Уважаема Госпожо председател на общинския съвет уважаеми господа общински 

съветници уважаеми господин кмет на господарите от дейността на районната служба 

пожарна безопасност и защита на населението през 2019 година независимо от 

трудностите служителите от районната служба изпълниха всички функции възложени им 

със закона за МВР, като извършихме задължителната пожарогасителна, контролна и 

превантивна дейност. 

Службата е дистанцирата в сграда собственост на община Две могили. Извършваме 

държавен контрол на обектите на територията на община Две могили, извършваме 

пожарогасителна дейност, освен на територията на община Две могили и в девет населени 

места от община Иваново и община Борово. Пожарогасителната дейност се извършва от 

14 служителя, като има и два незаети щата. Служителите са на 24 часово дежурство по 

двама или трима, като единият винаги е водач на специалното возило, а другият е 

командир на екип или пожарникар. Водят се обучение по тематичен план, провеждат се 

тренировки пожар в практически занятия, изпити на техниката, поддържа се сградата. 

Броят на ликвидираните произшествия за цялата служба през 2019-та е 149, което е 

с около 50% повече в сравнение със средното за 12 години. Раздадох данни от 1995 година 

досега как са разпределени пожарите по години. Само за община Две могили са 

регистрирани 91 произшествие в град Две могили; със 17 произшествия, следват селата 

Бъзовец и Чилнов с 13 и14 и Кацелово с 10 броя. 

Съвместната работа с кметовете за установяване и санкциониране на подпалвачите 

трябва да продължи във всички населени места, както това се случи през 2019 година в 

селата Пепелина, Чилнов и Баниска. 

Показахме съдействие за развитието на доброволното формирование Спасителен 

отряд Две могили в края на 2019 година със състав попълнен до 15 човека при стандартна 

численост 20 човека. 

Проведен е семинар и инструктаж на доброволците от началника и от кмета на 

общината. В момента текат процедури по регистрация на новите доброволци, издадена е 

съответната Заповед на кмета, направени са застраховки закупени са защитни средства. 

Възстановен е бус УАЗ, за да се осигури превозването на доброволците за участие 

при ликвидиране на произшествието. Възможно е да се постави резервоар за вода помпа 

шлангове и струйници и друго оборудване. 

През месец май се предвижда обучение на новите доброволци в модул 1 и 2. 

Предвижда се доброволците да се включат в занятията провеждани от районната служба. 

От републиканския бюджет са предвидени средства за такива занятия. Дейността по 
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държавен пожарен се осъществява само от началника на службата защото има един 

назначен по щат за инспектор. 

Установихме, че не са в противопожарно състояние част от обектите на 

територията на общината и ни предстои много работа. Промяната започнахме с промяна в 

списъците, защото се оказа, че има обекти, в които не са извършени проверки от години. В 

проверяваните обекти от комплексни контролни тематични проверки не са възникнали 

пожари. 

Участвах в сесията на общинския съвет на община Две могили, като там 

представихме пожарната обстановка за 2018 година, разгледани са мерките за пожарна 

безопасност по време на отоплителния сезон. Посредством община Две могили 

информираха населението за опасност и риск от пожари и бедствия, регистрирахме и 

разпространихме брошура за пожарната безопасност по време на отоплителния сезон. 

Осъществихме връзка със служба социално подпомагане във връзка с безопасността на 

самотноживеещи и трудноподвижни хора. На среща с ползвателите и поземлената 

комисия в общината. Дадохме указания във връзка с пожарната безопасност по време на 

жътвата. С помощта на ръководството на средното училище Свети Кирил и Методий се 

сформира отбор млад огнеборец, който участва в регионално състезание, където се 

класирахме на пето място, което считаме за голям провал. 

Тази година сме си поставили високи цели да се плъзнем към второто място на 

регионалното състезание и да се борим за места в Национален мащаб защото го можем. 

Службата не разполага със собствен бюджет. Техниката и издръжката на 

служителите е от МВР, сградата е собственост на община Две могили, подписан е договор 

за безвъзмездно ползване на сградата, осигурихме котел за парно, радиатори, отоплителна 

инсталация, извърши се ремонт на покрива на навеса за дърва.  

И най-накрая изводи и установени в резултат на анализа тенденции: показа се 

необходимостта, както от районната служба, така и на доброволните отряди, които да 

бъдат в помощ на населението на общината. Не е достатъчно финансирането за ремонт на 

сградата и на техниката и ремонт на кухня, тоалетна, изолация на тавана на гаража. 

Представянето пред общинския съвет и пред кмета на общината на важни теми свързани с 

пожарната безопасност трябва да се осъществява и през настоящата 2020 година. 

1. Христина Ефтимова – Общински съветник: 

Уважаема госпожо Председател,  

Уважаеми господин Кмет на община,  

Уважаеми господин Стойков,  

Дами и господа. 
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От информацията прави впечатление завишения брой на пожарните произшествие 

спрямо 2018 година. 

Въпреки това аз искам да изкажа благодарност на екипа, който ръководи господин 

Стойков, защото въпреки голямата територия, която те обслужват пожарите с преки 

материални щети са едва седем на брой, което показва че превантивната дейност, която те 

извършват е повече от добра. 

Това, че 127 броя произшествия са без преки материални щети говори, че за нашето 

спокойствие и безопасност се грижат добри специалисти, че въпреки материалната база 

организацията, която е създадена от началника на Районна служба противопожарна 

безопасност Две могили е отлична. Още веднъж искам да благодаря на господин Стойков 

и да им пожелая успешна 2020 година с по-малко пожари и щети и давам едно 

предложение от следващата година информацията на Районна служба противопожарна 

безопасност Две могили да бъде вкарана в дневен ред за разглеждане на общинско 

заседание. 

Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет:  

 Благодаря на госпожа Ефтимова. Проучила съм въпроса. Откакто е дошъл 

господин Стойков, като началник на районната служба, оттогава имаме информация за 

дейността им. Дотогава, който е бил началник не е предоставял такава. 

Приемам предложението, резонно е, от догодина информацията ще бъде разгледана с 

докладна записка от кмета на общината. 

 Мехмед Чолаков – Общински съветник: 

Господин Стойков, чухме информацията Ви, от нея чухме отзиви за работата на 

службата, в края на информацията са заложени приоритетни въпроси от седем-осем точки, 

по които ние не можем да вземем отношение, можем единствено да взезем отношение по 

една точка, а именно осъществяване на ремонтни дейности на сградата на службата, тъй 

като тя е общинска за изграждане на кухня, тоалетна и т.н. Имате ли готов проект за 

финансиране или някакви данни да ни дадете. 

Росен Стойков – Началник на РСПБЗН град Две могили: 

Нямаме разработени проекти, защото това трябва да го направи някой, на който 

трябва да се плати. Имам някакви идеи кое и как да се случи, но не е нормално в 21 век в 

цялата сграда да има само една мивка и в нея да си мият и чиниите и ботушите. 

Тоалетната е в състоянието от преди 50 години откакто е построена сградата и поради 

тази причина, считам че е нормално да се направят такива ремонти, но не съм убеден дали 

трябва да има точно проект за тези неща. 

Мехмед Чолаков – Общински съветник: 
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 Тъй като сградата е общинска и стана ясно, че се нуждае от ремонт, информацията 

задължително трябва да се внася преди края на годината, преди обсъждането и 

приемането на бюджета на общината, за да могат да се заложат средствата за 

извършването на ремонта и.  

Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Първо искам да изкажа благодарност към инспектор Стойков за съвместната ни 

работа последните две години и считам, че предложението, което даде госпожа Ефтимова 

е разумно и трябва да стане като една добра практика не само за община Две могили, а и 

за всички общини, тъй като от съвместната ни работа през предходния мандат с господин 

Стойков и с неговия предшественик, както и с началника на Районно управление 

„Полиция” много от нещата, които се залагат и в инвестиционната програма на общината 

са свързани точно с тези очет-анализи. Вследствие на съвместната ни работа много от 

улиците, които и в момента се правят и които се залагат и за в бъдеще предварително се 

подменят водопроводи, изграждат се хидранти, тъй като това е от важна необходимост за 

противопожарната безопасност на населението 

По отношение на сградния фонд – от две години се работи съвместно каквото 

можем и от общината каквото може и господин Стойков правят, така или иначе фактите 

са, че към настоящия момент вече тия варели с въглища и дърва ги няма и наистина ми 

парно отопление, но сградния фонд е да не кажа в окаяно състояние, тъй като няма течове, 

но както каза и господин Стойков за 21 век не са нормалните условия, които са там. Така 

или иначе говорили сме с господин Стойков за тази година изпускаме 2020-та, но се 

надявам да бъде подготвен и към господин Чолаков се обръщам, като отговор от моя 

страна да бъде подготвен проект за цялостно реновиране на сградата, тъй като тя си е 

общинска собственост и една от политиките, които водим аз и моя екип е точно 

общинските сгради, които са собственост на община Две могили да бъдат поддържани и 

да бъдат приведени във вид и стандарти отговарящи на 21-ви век. 

Така, че в тая насока ще се работи и за в бъдеще, а по отношение на резултатите и 

пожарите, които са, както се каза много са, но в крайна сметка няма такива големи щети и 

това точно е свързано със съвместната работа и добрата организация и взаимодействие 

между община и района служба противопожарна безопасност. Затова аз искам да изкажа и 

своята благодарност към Вас и към Вашите служители и да се надяваме 2020 година да са 

много, много по-малки произшествията. 

Росен Стойков – Началник на РСПБЗН град Две могили: 

Ако ми разрешите аз искам да изкажа благодарности на общинските съветници, 

защото миналата година направихме нещо, което много отдавна не е правено, а именно: 

промяна в Наредба № 17 на община Две могили за пожарната безопасност, където има 
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съществени пропуски в стандартите и нормативите и в държавата като цяло и ние се 

опитахме с тези корекции, които вкарахме да добавим и да изчистим тия пропуски. 

Какво беше най-важното – досега в цялата страна много е трудно и няма точно 

конкретен член да бъде санкциониран човек, който запали суха трева, а ние вкарахме 

такива текстове и миналата година имаме трима човека глобени. Кметовете ако ми 

помагате ще има много повече глобени, защото там където има глобени нямаме вече 

запалени сухи треви. Надявам се да променим коренно тая тенденция, защото то става 

като му се бръкне човек в джоба иначе няма как да се случи. 

 

Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет:  

Колеги, 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. 

 

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: 

 

1. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 26/20.01.2020 г., относно: 

Приемане на Общинска стратегия за управлението на общинската собственост в Община 

Две могили за мандат 2019 – 2023 година. 

Докладва: Румен Марков – председател на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление и 

нормативна уредба”. 

2. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 27/20.01.2020 г., относно: 

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

собственост за 2020 година. 
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Докладва: Мехмед Мехмедов – член на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление и 

нормативна уредба”. 

3. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 13/16.01.2020 г., относно: 

Приемане на Спортен календар на Община Две могили за 2020 година. 

Докладва: Мехмед Мехмедов – член на Комисията по „Образование, култура, 

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

политика”. 

                    Бисер Йончев – член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

4. Доклад от Божидар Борисов с вх. № 30/22.01.2020 г., относно: Приемане 

бюджета на Община Две могили за 2020 г. 

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

финанси”. 

                      Румен Марков – председател на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление и 

нормативна уредба”. 

                      Ивайло Пенев – председател на Комисията по „Образование, 

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

социална политика”. 

                      Мехмед Чолаков – председател на Комисията по „Противодействие 

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

животновъдство и гори, екология и други дейности”. 

5. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 406/23.12.2019 г., относно: 

Приемане на Наредба за отмяна на Наредба № 11 за публично-частните партньорства, 

създавани на територията на община Две могили, област Русе. 

Докладва: Мехмед Мехмедов – член на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление и 

нормативна уредба”. 

6. Докладна записка от Юлиана Тодорова с вх. № 6/07.01.2020 г., относно: 

Прекратяване дейността на Временната комисия за изработване на проект за Правилник 

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

взаимодействието му с общинската администрация. 

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

строителство, общинска собственост, местно самоуправление и нормативна уредба”. 
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7. Докладна записка от Юлиана Тодорова с вх. № 7/09.01.2020 г., относно: 

Избор на представители от Общинския съвет в Областния и Общинския съвет за 

намаляване на риска от бедствия. 

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

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

8. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 8/14.01.2020 г., относно: 

Бракуване на движима вещ – общинска собственост. 

Докладва: Ахмед Недрет – секретар на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление и 

нормативна уредба”. 

9. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 9/14.01.2020 г., относно: 

Бракуване на движима вещ – общинска собственост. 

Докладва: Ахмед Недрет – секретар на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление и 

нормативна уредба”. 

10. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 10/15.01.2020 г., относно: 

Информация за сключени договори за извършване на услуга с личен труд в Община Две 

могили, основания и постигнати резултати за периода от месец Януари 2019 г. – до месец 

Декември 2019 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. № 11/15.01.2020 г., относно: 

Информация за работата на общинската администрация по административното 

обслужване на физическите и юридическите лица през 2019 г. 

Докладва: Румен Марков – председател на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление и 

нормативна уредба”. 

12. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 12/16.01.2020 г., относно: 

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

администрация за второто шестмесечие на 2019 година. 

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

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

 13. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 14/16.01.2020 г., относно: 

Мониторингов доклад на Община Две могили за 2019 година за изпълнението на 

Областната стратегия за интегриране на ромите /2012 – 2020/ на област Русе. 
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Докладва: Румен Марков – член на Комисията по „Образование, култура, 

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

политика”. 

14. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 18/17.01.2020 г., относно: 

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

за 2019 година. 

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

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

политика”. 

15. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 17/17.01.2020 г., относно: 

Приемане на Общински план за младежта на Община Две могили за 2020 година. 

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

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

политика”. 

16. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 19/20.01.2020 г., относно: 

Информация за резултатите от участието на Община Две могили през 2019 г. в проекти по 

различните оперативни програми и изпълнени със средства от Републикански бюджет.  

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

17. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 20/20.01.2020 г., относно: 

Предоставяне безвъзмездно за управление на Кметство – с. Баниска на МПС, собственост 

на Община Две могили. 

Докладва: Ивайло Димитров – член на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление и 

нормативна уредба”. 

18. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 23/20.01.2020 г., относно: 

Приемане на информация за дейността на Общинско предприятие „Обществено хранене” 

за периода 01.07.2019 г. – 31.12.2019 г. 

Докладва: Драгомир Дамянов – член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

19. Докладна записка от Красимира Русинова с вх. № 25/20.01.2020 г., относно: 

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

малолетните и непълнолетните - гр. Две могили за 2019 г. 

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

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

социална политика”. 
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20. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 29/20.01.2020 г., относно: 

Провеждане на редовно общо събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, 

обслужвана от «ВиК» ООД-Русе. 

Докладва: Ивайло Димитров – член на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление и 

нормативна уредба”. 

21. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 21/20.01.2020 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Атидже Гюлведин Наим за раждане на 

второ дете – Йозджан Махмудов Исуфов. 

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

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

политика”. 

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

22. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 22/20.01.2020 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Нелгюн Назмиева Севдалиева на 48 

години, живееща в село Бъзовец. 

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

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

политика”. 

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

23. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 28/20.01.2020 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Севдалина Петрова Добрева за раждане на 

първо дете – Даяна Добромирова Добрева. 

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

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

политика”. 

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

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

 

Първа точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 26/20.01.2020 г., относно: 

Приемане на Общинска стратегия за управлението на общинската собственост в Община 

Две могили за мандат 2019 – 2023 година. 
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По нея докладва:  

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

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

Приходите от Общинска собственост са с най-голям дял от местните приходи, 

които влизат в Общината и затова е важно общинската стратегия за мандата 2019 – 2023 

година да даде вижданията на общинското ръководство за управлението на общинската 

собственост за този период. 

В стратегията, която ни се предлага подробно са описани целите и приоритетите 

при придобиването, управлението и разпореждането на имотите общинска собственост. 

Направен е анализ на състоянието на общинската собственост към момента. Тъй като е 

доста обширна стратегията накратко ще спомена, че са издадени 1328 акта публична 

общинска собственост и 2109 акта за частна общинска собственост, като с най-голям дял 

са пасищата и мерите и земите от горския фонд. 

На практика това е най-голямото перо на приходната част в общинския бюджет от 

всички други имоти общинска собственост. Вички земи и гори са описани по землища, по 

декари. Дадено е моментното състояние, по-малък е приходът от от рибарници и 

жилищни имоти, като в стратегията също е описано състоянието към момента. 

Като цяло стратегията трябва да увеличи приходите от всичките имоти общинска 

собственост, като за целта са предвидени и правенето на анализ на състоянието и 

повишаването на приходите от имотите общинска собственост. 

Втора комисия разгледа на свое заседание предложената стратегия и я приема във 

вида, в който ни е предложена. 

В разискванията по първа точка участие взеха: 

1. Румен Марков – Общински съветник: 

Сега ще акцентирам върху слабите страни, които ни притесняват, че не са 

включени в тази стратегия 

Оказва се, че на тази сесия много докладни са взаимосвързани. Това са стратегията, 

програмата за управление, говорим за бюджета на общината, говорим за отчета на 

общинското предприятие обществено хранене и какво прави впечатление. 

Имаме два имота Общинска собственост – хижата Орлова чука и посетителския 

център и никъде в стратегията не се вижда идеята за развитието на тези обекти. Тези 

обекти ще бъдат дискутирани и при разглеждането на информацията на ОП обществено 

хранене. Господин Кмете, три години имаме проблеми особено с хижа Орлова чука. 

Приходи за миналата година 700 лева, 700 лева приходи от хижа Орлова чука. 

И всяка година ако си спомняте г-н Чолаков поставяме този въпрос за решаване за 

вземане на някакви мерки за повишаване приходите от това прекрасно място. Същото 
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донякъде е и с посетителския център, който в отчета на обществено хранене е наречено 

„павилион за бърза закуска”. Там също приходите са малко, а именно 1000 лева на месец. 

Друго, което ми направи впечатление, г-н Кмете, говорили сме за хижата, която е в 

Каран Върбовка, а никъде в стратегията не е записано ще се предприемат ли някакви 

стъпки за придобиването и, тъй като тя е на ВиК. Относно развитието на туризма ние 

имаме две дестинации, които може да ги развиваме, а развием ли ги знаете, че наплива от 

румънски туристи е голям и предполагам тази хижа ако се придобие и стане общинска 

собственост ще имаме много добри резултати, относно приходите. 

Следващото, което ми направи впечатлени е началника на отдел общинска 

собственост е тук и ние го коментирахме това в комисията, в стратегията не е записано 

увеличаването на приходите от свободната продажба на дървесина, поради преминаването 

на всички кметства на отопление на пелетните камини, като в разговора казваше по тоя 

начин ще бъдат увеличени всяка година с по около 200 кубика дървесината, която ще се 

освободи за свободна продажба, т.е. приходите ще влязат в общинския бюджет. 

Има и други дребни неща, но като четем Програмата, която е втора точка от 

дневния ред и стратегията усещането е, че първо е писала Програмата, а върху нея е 

правена стратегията, а редно да е обратното. 

2. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Както знаете от началото на предходния мандат общината наистина обърна 

внимание на този комплекса с пещера Орлова чука, барче и хижа. 

Така или иначе община Две могили от селски тип И ние нямаме нито морето нито 

минерални води и обектите от които можем да получаваме финансови средства са твърде 

ограничени и това е именно налага развитието поне на тези които ги има като даденост на 

територията на общината. 

Наистина първото и най-важното, което направихме, както знаете това се 

стопанисваше от едно общинско дружество Черни Лом, където стопанисването беше 

доведено сградния фонд и района като цяло дори и пещерата до едно не добро състояние 

бих казал. 

След като беше прехвърлена към общинско предприятие обществено хранене със 

собствени средства беше възстановен сградния фонд с нови обзавеждания, проучвания за 

сигурността на самата пещера, тъй като това също никога не беше правено от гледна точка 

сигурността на туристите, както споменах и на предното заседание на комисията беше 

извикан специален геолог от Университета по архитектура, строителство и геодезия, 

който направи основни проучвания на целия район включително и на самата пещера от 

гледна точка на сигурността. Докладите, които бяха изготвени от негова страна бяха 

насочени към областен управител към Министерство и към агенцията, които носят 
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отговорност за тези обекти от национално значение, тъй като общината, като цяло няма, 

нито правото, нито пък и финансовите възможности за извършване тези укрепителни 

работи. 

Така или иначе, знаете че в България малко трудно и бавно се случва всичко това, 

но ние си работим от 2017 година в това направление и вече имаме КСС, която определя 

изграждането и осигуряването на тази сигурност на туристите от една страна. На 

комисията го споменах, че гледаме първо да създадем наистина сигурността и подходящи 

условия на туристите и тогава вече да правим рекламата и да идват туристите. Знаете 

също от предния мандат, че имаме готов проект за самата пътна инфраструктура, защото с 

този тесен път и с тези големи автобуси се създават доста големи предпоставки и за 

пътно-транспортни произшествия, затова имаме и там готов проект и се надявам в този 

мандат да намерим финансирането за да можем да изпълним и този вид дейност. Имаше 

случай на кражби и в следствие на тези кражби постепенно беше изградена и система за 

видеонаблюдение и в момента се извършва видеонаблюдение, както на паркингите, за да 

се осигури сигурността на автомобилите на туристите, на барчето на хижата, дори камера 

следи и самия вход на пещерата, за да може 24-часова сигурност да осигурим срещу 

недобросъвестни хора, така че, за да стане наистина атрактивно място за посещение на 

този комплекс, всичко това е свързано с редица дейности, финансови средства, които 

трябва да бъдат осигурени, за да може този комплекс наистина да създаде необходимите 

условия и да идват приходи от него. Работи се в това направление и предполагам, че този 

мандат лека-полека, това което го казах като проблеми, които тепърва трябва да бъдат 

решени ще бъдат решени. Бих искал и да уведомя общинския съвет има между другото 

интерес от страна на частни лица към самата хижа за отдаването и под наем, за 

стопанисването, така или иначе това тепърва предстои да го обмислим и дали е по-добрия 

вариант, но не за това, защото когато частния бизнес развива съответната дейност е много 

по-лесно от една страна, отколкото както ние сме община. Казвам го от гледна точка на 

изискванията, които са заложени в редица документи и, за да може там да се удължи 

работното време и на самото заведение за бързо хранене, т.е. за да стане наистина 

заведение, което да работи сутрин рано до вечерта до късно да може постоянно да има 

хора на самата пещера, които да обслужват и оттам нататък изпадам противоречия с 

изискванията на Инспекция по труда за работни часове и времена, които наистина 

създават едни големи трудности за развитието на това място. По линия на Орлова чука 

работи се и се надявам приходите да продължат да се увеличават. Помните цифрите, 

които бяха от преди това в рамките на 20 000 – 30 000 на сезон, стигнаха до близо 100 000 

лева, с входа естествено. Това са едни добри приходи, които наистина покриват една 

голяма част от разходите, които общинско предприятие обществено хранене прави, тъй 
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като преди да бъде даден този комплект за стопанисване от общинското предприятие 

цялостната издръжка беше за сметка на общината. Но така или иначе казвам на директора 

на общинското предприятие, че аз не искам това предприятие да печели, тъй като работата 

и дейностите са насочени основно към социалните дейности, знаете домашен социален 

патронаж, безплатни обяди и така нататък, за децата няма как да вдигаме цените, но поне 

това което го харчат с приходите, които влизат да може поне да се издържа, а не да се 

дофинансира. 

По отношение на хижата на ВиК – точно така, там също се работи. Говорили сме с 

вас по този въпрос. В процедура сме, от дружеството ВиК ни изпратиха едни документи, в 

които се казва, че хижата още е тяхна собственост, но тепърва предстои да продължим да 

искаме тази хижа да бъде прехвърлена на общината, тъй като по документите, които бяха 

представени и по парцелите вътре се виждат резервоарите на ВиК и не се вижда самата 

хижа. Не искам да стигаме до съд, но така или иначе с една добра договореност между 

двете страни, можем да си върнем тази хижа към общината. Наистина състоянието е 

прекрасно, оглеждали сме го и със съвсем малко финансови средства може да бъде 

възстановена и да бъде пусната като второто място, където наистина може да има приходи 

от него. То ще съживи и село Каран Върбовка. 

По отношение на гората, това което го казахте е правилно, но бих искал да кажа, че 

стратегията е отворен документ и винаги може да се добави или да се махне нещо, което е 

необходимо. Ние залагаме тази година преминаването към друг тип отопление, обаче днес 

на нашата сесия трябва да бъде приет бюджета, трябва да бъдат одобрени всички разходи. 

 

Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

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

26/20.01.2020 г. е явно, моля гласувайте. 

 

След приключване на разискванията по първа точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2, чл. 27, ал. 3 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 8 от Закона за 

общинската собственост, чл. 4, ал.1 от Наредба № 7 за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост в Община Две 

могили, област Русе, чл. 3, ал. 2, т. 10 от Правилник № 1 за организацията и 

дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация и Докладна записка с вх. № 26 от 20.01.2020 г. след 

проведено явно гласуване с 10 (десет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 3 (три) 

гласа „Въздържал се”, прие 
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РЕШЕНИЕ 

№ 45 

  

1. Приема Общинска стратегия за управлението на общинската собственост в 

Община Две могили за мандат 2019 - 2023 година. 

  2. Упълномощава кмета на Община Две могили да предприеме необходимите 

действия за изпълнение решението на Общинския съвет. 

Приложение: Общинска стратегия за управлението на общинската собственост за 

мандат 2019 - 2023 година. 

 

Втора точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 27/20.01.2020 г., относно: 

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

собственост за 2020 година. 

По нея докладва:  

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

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

Съгласно чл. 8, ал. 9 на Закона за общинската собственост, Общинският съвет 

приема Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост 

по предложение на кмета на общината.  

Годишната програма е изработена, като се имат предвид: прогноза за очакваните 

приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и 

разпореждането с имоти - общинска собственост; описание на имотите, които общината 

има намерение да предложи за предоставяне под наем, под аренда, за продажба, за 

учредяване на ограничени вещни права, както и за възлагане чрез концесия, съобразно 

проявен инвестиционен интерес към определени имоти общинска собственост, изтичащи 

договори през настоящата година; описание на имотите, които общината има намерение 

да предложи за замяна срещу имоти на граждани или юридически лица, с описание на 

нуждите и вида на имотите, които общината желае да получи в замяна; описание на 

имотите, които общината има намерение да придобие в собственост и способите за 

тяхното придобиване; обектите, за изграждането на които е необходимо отчуждаване на 

частни имоти; необходимостта от ефективно управление. 

Годишната програма е част от Стратегия за управление на общинската собственост 

в Община Две могили за мандат 2019 - 2023 г. и в нея могат да се правят съответните 

промени. 
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Програмата е съобразена и с проекта за бюджет на Община Две могили за 2020 г. и 

отчита проблемите в дейността, обуславяни от състоянието на имотите и от пазара. 

Комисията по „Териториално устройство и строителство, общинска собственост, 

местно самоуправление и нормативна уредба” разгледа на свое заседание програмата и 

излезе със становище тя да бъде приета в предложения и вид. 

В разискванията по втора точка участие взеха: 

1. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 

Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост за 2020 година е разгледана и на заседание на 4-та комисия. Става въпрос за 

земеделските земи, които са извън регулация. Програмата е част от стратегията за 

управление и разпореждане с имоти общинска собственост. По отношение на имотите, 

виждаме, че във всяко населено място има поземлени имоти – изоставени ниви. Имотите, 

които се обработват се отдават под наем, а не се продават. Програмата е отворен документ 

и винаги може да се допълва. 

 

Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

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

27/20.01.2020 г. е явно, моля гласувайте. 

 

След приключване на разискванията по втора точка, Общинският съвет на 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 10 от Правилник № 1 за 

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, чл. 8, ал. 9 от Закона за 

общинската собственост, чл. 4, ал. 2 от Наредба № 7 за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в Община Две 

могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 27 от 20.01.2020 г. след проведено 

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

„Въздържал се”, прие 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 46 
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1. Приема годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост за 2020 година. 

2. Упълномощава кмета на Община Две могили да предприеме необходимите 

действия за изпълнение на решението. 

Приложение: Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост за 2020 година 

 

Трета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 13/16.01.2020 г., относно: 

Приемане на Спортен календар на Община Две могили за 2020 година. 

По нея докладва:  

1. Мехмед Мехмедов – член на Комисията по „Образование, култура, 

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

политика”: 

 Целта на физическото възпитание и спорта е подобряване на здравето и 

физическата активност на нацията чрез системни занимания с физически упражнения и 

спорт от всички възрасти. Съгласно чл. 6, т. 4 от Закона за физическото възпитание и 

спорта общинската политика в областта на физическото възпитание, спорта и спортно-

туристическата дейност се осъществява чрез оказване на съдействие за организирането на 

спортни мероприятия на територията на общината. Освен това общината в изпълнение на 

законовите разпоредби следва да създава условия за практикуване на спорт и спортно-

туристическа дейност, както и да осигурява достъп до спортни обекти - общинска 

собственост. 

 Във тази връзка в проекта за Спортен календар на Община Две могили за 2020 

година са включени събития, които да популяризират здравословния начин на живот и 

подтикнат повече хора да се занимават активно със спорт. Показването на най-добрата 

страна на спортните занимания чрез организирането на открити, безплатни и масови 

мероприятия свързани с физическата култура, ще мотивира много деца и млади хора да 

продължат заниманията си и след участието им в тези инициативи. Привличането на 

младите хора в спортните и танцовите зали е превенция срещу агресивно поведение, 

употреба на наркотици, алкохол и тютюнопушене. По-голямата част от планираните 

мероприятия са с открит характер и в тях могат да се включат хора от различен пол и 

възраст. 

Комисията по „Образование, култура, вероизповедания, символика, младежта, 

спорта и туризма, здравеопазване и социална политика” разгледа на свое заседание 
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предложения ни спортен календар на Общината за 2020 година и излезе със становище 

той да бъде приет, като в него се добави провеждането на Общински футболен турнир на 

малки врати, за купата на Общински съвет, като финансирането е в размер на 300 лева 

осигурени от Общинския съвет. 

2. Бисер Йончев – член на Комисията по „Бюджет и финанси”: 

Комисията по „Бюджет и финанси” също разгледа на свое заседание финансовата 

част на спортния календар и излезе със становище той да бъде приет в така предложения 

му вид. 

Разисквания по трета точка нямаше. 

 

Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

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

13/16.01.2020 г. ще бъде поименно, преди да пусна списъка с поименно гласуване ще 

посложа на явно гласуване предложението на Общинския съветник Мехмед Мехмедов, а 

именно: в проекта за Спортен календар за 2020 година да се добави провеждането на 

Общински футболен турнир на малки врати, за купата на Общински съвет, като 

финансирането е в размер на 300 лева осигурени от Общинския съвет.  

Който е съгласен с предложението на г-н Мехмед Мехмедов, а именно: в проекта за 

Спортен календар за 2020 година да се добави провеждането на Общински футболен 

турнир на малки врати, за купата на Общински съвет, като финансирането е в размер на 

300 лева осигурени от Общинския съвет, 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. 

 

Колеги, пристъпваме към гласуване, пускам листа с поименно гласуване, моля 

гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 31.01.2020 година  

 

Относно: Приемане на Спортен календар на Община Две могили за 2020 година. 

№ ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ Г Л А С У В А Л 
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„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 трета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 

6 и т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 3, ал. 1, т. 8 и ал. 2, т. 1 и т. 24 от Правилник № 1 за 

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, чл. 6, т. 4 от Закона за 

физическото възпитание и спорта и Докладна записка с вх. № 13 от 16.01.2020 г. след 

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

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

 

РЕШЕНИЕ 

№ 47 

 

 1. Приема Спортен календар на Община Две могили за 2020 г. 

  2. Упълномощава Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите 

действия за изпълнение на решението на Общински съвет. 

 Приложение: Спортен календар на Община Две могили за 2020 г. 

 

Четвърта точка от дневния ред: 
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Доклад от Божидар Борисов с вх. № 30/22.01.2020 г., относно: Приемане 

бюджета на Община Две могили за 2020 г. 

По него първо думата бе дадена на: 

1. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Благодаря Ви госпожо Тодорова.  

По традиция, както всяка година януари месец се приема бюджета на Общината за 

следващата 2020 година. Ще започна с това, че беше проведено обществено обсъждане и 

съжалявам много, че на него не присъстваха всички, първо общински съветници и на 

второ място нямаше присъствие от страна на гражданите, тъй като изискванията са такива 

и който не е съгласен с нашето предложение по бюджета именно там е мястото, където 

може да се каже това, но за съжаление това не се случи и затова преминаваме директно от 

днес за приемането на този бюджет. 

Какво може да се каже за бюджет 2020 – като цяло средствата се увеличават, 

държавната субсидия се увеличава, но така или иначе собствените приходи въпреки 

увеличението не са достатъчни, за да се покрият всички разходи в община Две могили, в 

която е създадена от дълги години традиция, че много от средствата, които се отделят са 

за децата, за детски градини и ясли, за центъра за подготовка и личностно развитие, за 

училища и спортни бази. Но тъй като дълги години средствата също не са достигали и по 

една или друга причина неподдържането и на терени и на сграден фонд е довело до доста 

големи компрометирания на сградния фонд, и което изисква пък от своя страна доста 

финансови средства, за да може наистина всичко това да бъде приведено в изискванията 

за 21-ви век. 

Всички ние сме и свидетели като проблеми, които стоят не само пред Община Две 

могили, но и като цяло в България с така наречения демографски срив, с увеличаването на 

възрастното население, на липсата на млади хора особено в общини като Две могили от 

селски тип и това трябва да бъде по един и друг начин заложено в бюджета, за да може 

поне младите хора, които са тук да бъдат мотивирани да остават тук. Липсата също така и 

на квалифицирани кадри, със съответното висше образование, със съответните инженерни 

специалности, всичко това няма как да се случва на територията на общините ако такива 

специалисти няма. Така, че в този бюджет са заложени и увеличаване и на фонд работна 

заплата и именно това е и причината за задържанието на хората тук и създаването на що 

годе някакви условия, за да могат да си отглеждат при едни нормални условия своите 

семейства. 

Това, което се прави от дирекция финанси и бюджет по групи дейности и така 

нататъка е понятно за специалистите в тази област, но остава доста непонятно за 

обикновения човек, затова въведохме една традиция от 2016 година, да се представи  
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бюджета, по начина, по който да стане разбираем за всеки един гражданин. Това е 

прозрачност, да се види къде отиват финансовите средства. Следя много внимателно в 

последните години една статистиката по отношение на починали, граждански бракове, 

актове за раждане. За 2019 година информацията, която ми дадоха за починалите на 

територията на община Две могили са 127 човека, сключилите граждански брак – 40 и 

издадените актовете за раждане също са 40. Ето защо всеки един от нас трябва да си 

направи много добре изводите ако продължаваме с такива темпове, каквото и да правим и 

да строим, означава, че населението с годините ще продължава да намалява и това няма да 

води до нищо добро. Затова и бюджетът, който ще представя е насочен в тази сфера, за да 

може по един или друг начин да остават тук младите хора, дори да ги връщаме тези, които 

са в градовете, дори да не са завършили образованието си пак да им дадем по един или 

друг начин възможност за някакви доходи, за да могат да остават тук при своите 

родители, баби и дядовци. 

Бюджет 2020 – просто казвам, като приходи от държавата, това което идва го давам 

като цифри. Държавната субсидия, която включва осигуряването на оперативните 

дежурни, местни комисии, доброволни формирования, издръжка на образованието, което 

тази година е 65 % от целия бюджет на общината. За образованието казвам без детски 

градини и без центъра за подготовка и личностно развитие, читалища, социални дейности 

сумата е 4826804 лева. 

Допълващата изравнителната субсидия от държавата за местни дейности е 745 200 

лв. За снегопочистване тази година имаме 143 100 лв. 

Капиталовите разходи, които се отделят от страна на държавата към общината, още 

веднъж се обръщам и към гражданите – това е сума, която се дава за улици, за тротоари, 

за паркове, за градини в размер на 522 400 лв. Това е за цялата община, за всички 

населени места и когато се пишат до мен молби и искания за ремонтиране на улици трябва 

да знаят гражданите, че със средствата, които се отделят като капиталови може да 

направим една-две улици максимум, затова от тези средства и в бюджета ще го видите по-

нататъка. Иначе отделяме за изработването на проекти, за да имаме готовност по една или 

друга програма общината да може да кандидатства, за да може тези проблеми, които се 

поставят от гражданите да бъдат решавани строителните дейности. От тези средства се 

отделят там където наистина вече е станало приоритетно или не е станало до такава 

степен трудно да се живее било за улица било за сграда, че вече другата час ако не бъде 

направена означава събаряне примерно на сградата. 

Така, сумата която е 6 237 504 лв – от местни дейности, от данъци, което включва 

сгради, моторни превозни средства, придобиване на имущество, патент сумата е 566 300 

лева, от такси – тук сме включили обредни, почистване на ями по наредбата, използване 
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на автовишки, на шасита и така нататък, барче, хижа Орлова чука сумата е 709 121 лв, 

такса битов отпадък, административни и технически такси, таксите, които се получават от 

детска градина и от детска ясла сумата е в размер на 700 760 лв. Това са приходи. Тук сме 

заложили постъпления от продажби и концесии в размер на 127 160 лв, глоби и санкции, 

които се налагат през годината залагаме сумата, която сме постигнали през предходната 

година в размер на 30 000 лв и други така наречените неданъчни приходи в размер на 3 

500 лв. Тоест от местни дейности приходите, които влизат в общината са на стойност 2 

009 681 лв. Може да се каже, че това е една добра сума, която постигаме от собствени 

приходи от това, което община Две могили го има като даденост, и което е развито към 

настоящия момент, но тази сума, както казах и в началото на изказването си не е 

достатъчна, за да покрие абсолютно всички нужди, които се поставят и от второстепенни 

разпоредители и по инфраструктура и така нататък. 

Така, че за бъдеще трябва да се търсят начини тази сума да върви нагоре, но за да 

вървим нагоре трябва на някои места, като туристически обекти, да бъде инвестирано, за 

да може да се връщат средства. В детски градини и училища да бъдат насочени финансови 

средства за преминаване към по-икономичен тип на отопление, като пример давам ДГ в 

град Две могили с нафтовото отопление – за година стига с ток и другите разходи някъде 

около 80 000 лв и си направете сметка ако се инвестира за преминаването към газ или към 

пелетно отопление, експерти ми казват, че сумата ще падне наполовина, тоест на 40 000 

лева и оттам нататък, средствата, които вече се освобождават, може да се използват за 

това, което не достига, и което е необходимо да бъде направено. 

Всичко приходите, както казах са 2 009 681 лв или общо от държавни и от местни 

дейности бюджетът възлиза на 8 247 185 лв. 

В Общината има и приходи, които са с непостоянен характер. Записал съм си по 

заем от ПУДООС, със собствени средства, които ние ще ги получим, тъй като сме ги 

изхарчили 49 744 лв. От рекултивацията, пак със собствени средства от 2015 година се 

разплащаме за проекти и така нататък, съпътстващи разходи, ще ни бъдат възстановени 

още 11 745 лева и сумата става 61 489 лв. 

Преминаваме веднага към разходите, тъй като това са разходи, които са постоянни, 

които ние още в началото на мандата трябва да ги заложим, те трябва да бъдат 

задължително изпълнени. 

Данък върху приходите от стопанска дейност 14 800 лв. Второ – Община Две 

могили 2016 година беше регистрирана по Закона за данък добавена стойност, където се 

наложи да плащаме дори и със задна дата от 2013 година и това е един нов разход за 

общината, тъй като винаги съм го повтарял една частна фирма, която е регистрирана по 

ДДС може да си изтегли ддс-то, но общините така е направено, че те не могат да теглят 
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ДДС, а си го внасят в държавния бюджет, което мисля, че не е много справедливо, защото 

това нарушава интересите на населението, което живее тук. Сумата е в размер на 77 680 

лв – това е, което прогнозно го залагаме и което най-много плащаме и през предходните 

години. ДДС от продажби - 11 827 лв. 

Отчисления РИОСВ член 60 и 64 - един много важен разход, който е зависим и от 

населението, от спазването на правилата и наредбите, сумата, която залагаме е 94 801 лв. 

Това са пари на всички нас, които се превеждат по тези два члена, по две сметки, които 

стоят, които не могат да се пипат от страна на общината, които пък след натрупването 

могат да се използват за изграждането на нови регионални депа. За да може сумата тук да 

е по-малка трябва да се спазват правилата за разделното събиране, трябва да се спазват 

правилата за спазването на изхвърлянето на нерегламентирани сметища. Три дни община 

Две могили чистихме района около язовирите. Беше станало на торище, на сметище и в 

момента дотам сме стигнали, казвам го с малко отклонение от бюджета, защото от това 

зависи тези разходи, правим го като „концлагер”, едва ли не, с колове, с бодлива тел, за да 

можем да ограничим тези хора да не ходят да хвърлят там боклука си. И това, което 

говорим и с моите колеги в една нормална демократична държава, всеки иска 

демокрацията, но в един момент се оказва, че ако мнозинството от населението спазва 

законите, то ще въздейства на малцинството. Имам чувството, че от този боклук, който 

имаме в Две могили и по пътищата не само в нашата община, а и като цяло мнозинството 

от хората май са повече, които не спазват правилата. Тези, които ги спазват се оказват 

малцинство и те не могат да въздействат на другите. И тук вече идват точно тези 

проблеми. На мен ми се казва като кмет пиши им актове, глоби. Да само, че тези актове и 

глоби трябва да ги пишат или служители, които аз да ги назначавам тук, които също 

харчат парите на населението и става така, че се получава един порочен кръг от 

средствата, които се събират, които могат да бъдат насочени за инфраструктура. Или да се 

пазим един друг и да си пишем актове и да влизаме в едни постоянни съдебни спорове и 

така нататък. 

Продължавам нататък – издръжка ДЕПО град Бяла. Бахме на събрание на 

регионалното депо в Бяла и се оказа, че други общини, това което бяха заложили 

изведнъж започнаха да генерират по-малко количество боклук. Това, което Община Две 

могили го прави и гарантирам, че дава реалните си количества, не крием количества и 

заради това сумите, които отиват и за отчисленията и за издръжката на депото са доста 

сериозни. Но заради това, че други общини имат по-малки количества, издръжката на 

депото съм го казвал и в предходния мандат в град Бяла, заради това, че обслужва 40 

хиляди жители от шестте общини, става все по-скъпа, защото тези служители от 

регионалното депо искат заплати, искат разходи за ток, вода, поддръжка на техниката, 
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която е там и ако за един тон депонирани отпадъци в русенското депо община Две могили 

в продължение на една година плащахме по 9.40 лв, сега в регионално депо Бяла за един 

тон депониран отпадък ще трябва да плащаме над 40 лв вече, защото издръжката си е 

издръжка и няма как да бъде намален персонала, който поддържа това депо под 22 – 23 

човека. Така, че за издръжката на ДЕПО град Бяла сумата е 90 000 лв. Тук не са включени 

в тази издръжка за отчисленията, разходите, които се дават пък на нашите машини за 

амортизация, за работни заплати за шофьори, работници и така нататък. И когато някои 

граждани казват „Аз си плащам данъците мога да си хвърлям боклука, където искам …”, 

вече не е така, защото това допълнително утежнява разходите на общината. 

Трансфери „Красива България” за управление на проекти 6569 лв. Допълнителни 

разходи за общинска пътна мрежа в размер на 2897 лв. Това е сумата, която ние платихме, 

тъй като не беше предвидена за общинската мрежа. Проект интеграция, това е проекта, 

който върви от една година и ще продължи до края на 2020 година, тъй като в края на 

годината ние трябва да платим 20% да си останат за наша сметка, но естествено тези 

средства ще ни бъдат върнати на общината през 2021 година, но в края на тази година ние 

трябва да разполагаме и за този проект със собствени средства в размер на 80 733 лв. За 

проекта „Топъл обяд” – 14 043 лв. Заема по ПУДООС за изграждането на регионалното 

депо, това което сме говорили, всички общини на база брой жители плаща общо 77 680 лв, 

като 49 744 лв от тях е сумата, която казах е от приходите с непостоянен характер и те ще 

дойдат от отчисленията на общината, които сме направили преди и от общината за тази 

година остават собствени средства в размер на 27 936 лева, които също трябва да бъдат 

разплатени. Възстановен трансфер от топъл обяд 7407 или сумата, както казва и госпожа 

Димитрова е със знак минус 411 883 лв, с това започваме. 

Тук съм се постарал да се направи за второстепенните разпоредители каква 

издръжка от общината трябва.  

Започваме с „Обществено хранене”. Тук финансирането и издръжката на 

общинското предприятие е изцяло от собствени средства – за фонд работна заплата 219 

453 лв., за гориво, ток и вода 28 900 лв.; хранителни продукти 69100; материали 17540; 

услуги 7170; работно облекло 1355; застраховки, данъци, винетки 2300; текущи ремонти – 

предвидени са да се направят от директора на предприятието и на кухнята и в стола около 

1500 лв. Бяхме планирали и възстановяване на осветлението към хижата и към барчето 

тъй като пак недобросъвестни граждани изпочупиха, това което го направихме преди три 

години, няма ги чашките, няма ги дори част от осветлението и най-вероятно там трябва да 

сложим камера, защото този участък между паркингите, хижата, самата пътека, няма 

камера и започнаха да чупят. Ще се търсят средства и за мълниоуловител, също не сме го 

заложили, но се оказа, че този район на град Две могили е един от най-наситения с 
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мълнии и станаха в последните три-четири години доста проблеми по линии на 

трансформатори, на токове и така или иначе трябва да се търсят средства да бъде 

изградена такава мълниеотводна защита на горния паркинги и на долния паркинг за да 

може да покрива целия район. Сумата там е 2000 лв, лаптоп също си е планирал 

директорът, но засега не мога да му дам и тези средства. По бюджет, това което ще му 

бъде предоставено на общинското предприятие обществено хранене е сумата от 347 318 

лв. Приходите, които залагаме са в размер на 217 560 лв, това са приходи от комплекса 

Орлова чука, от такси и услуги, заведението да работи, да се правят тържества, сватби и 

така нататък, тоест остава 129 758 лв, сума, която така или иначе си остава за сметка на 

общината. Точно тук ми е желанието това предприятие да го направим 0:0, колкото са му 

разходите, толкова да му направим и приходите и ще работим в това направление, за да се 

постигне и това. 

Център за обществена подкрепа – това е другата социална сфера. Държавната 

субсидия на центъра за обществена подкрепа за тази 2020 година е в размер на 147 400 лв, 

дават им се тези средства и до момента там никога не сме дофинансирали.  

Център за настаняване от семеен тип – тук слагаме вече и Дневния център, който 

заработи, както знаете от 01 ноември със средствата, които постъпват от центъра за 

настаняване от семеен тип 213 660 лв и дневния център, държавната субсидия е в размер 

на 81 387 лв. Знаете, че тук са единни стандарти и тези суми се получават точно от броя 

потребители, които ползват тези две социални услуги. Двата центъра след извършените 

ремонти се надявам тази година да намерим средства, не сме ги заложили, от резерва ако 

дойдат средства, част от тях ще бъдат използвани точно за преминаването към друг тип 

отопление на центъра за настаняване от семеен тип – от нафта и ето тук е поставен като 

един проблем, който е можело да бъде решен преди много много години, там беше и 

детската ясла, направен и е ремонт, парното обаче се ползва само от себе си, тъй като, 

нито пенсионерския клуб могат да го ползват, нито клуба на хората с увреждания, които 

също са настанени в тази сграда, а е можело по един или друг начин да се направи така, че 

сградата да се отоплява цялата вече съответните институции да мога една на друга да си 

плащат по някакъв начин. И така или иначе работим в това направление там да се премине 

към един вид отопление, за да може да се намалят разходите. Но както казах и в началото 

с тези две суми от държавната субсидия се надявам да покрием изцяло издръжката на тези 

две социални услуги без да даваме от страна на общината. 

Отиваме към ДГ „Кирил и Методий” и филиал „Олга Жекова” село Кацелово. Още 

веднъж искам да подчертая, тези институции, тъй като някои мои привърженици, явно 

използват много често да ме атакуват, че едва ли не, не мислим за децата и водим 

рестриктивна политика срещу децата, може да се каже, че през изминалите четири години 
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и сега се продължава за тези институции да се дават доста средства, за да могат да се 

оправят и битовите условия, за да не се вдигат такси и така нататък. 

ДГ „Кирил и Методий” в град Две могили, заедно с филиала, държавната им 

субсидия е в размер на 459 968 лв. Тези средства са за заплати, за облекло, но всички 

други разходи си остават за сметка на общината. За фонд работна заплата за ДГ „Кирил и 

Методий” в град Две могили сумата е целева, а за гориво, ток, вода тази година даваме 70 

000 лв. Толкова можем да осигурим, и да се надяваме, че ще бъдат наистина достатъчни, 

тъй като и природните условия в момента са с нас. Хранителни продукти – 54 862 лв; 

материали – 10 400; облекло – 6 850; външни услуги – 6 510; учебни материали - 500 

командировъчни – 508. С тези суми бюджета на ДГ „Свети Свети Кирил и Методий” и 

филиал „Олга Жекова” село Кацелово става в размер на 596 268 лв. Тук идваме до една 

интересна цифра, с която се спекулира доста от общините и някои политици, че 

опрощават таксите и правим и безплатни детски ясли и детски градини, сумата, която 

постъпва от такси в детска градина в Две могили на година е 31 740 лв, а от село Кацелово 

3 710 лв, т.е. 596 268, като се свалят таксите, и като сложим и държавната субсидия 459 

968 лв, от общината ние дофинансираме още 100 850 лв, при тези такси, при тези горива, 

при тези заплати на персонала. 

Преминаваме към ДГ село Баниска и филиала в Бъзовец. Сега ще видите разликата, 

която е за гориво и отопление, като тук броят деца са около 120 в Две могили, а в Баниска 

са 50 или два пъти надолу. Държавната субсидия за детска градина село Баниска е 229 957 

лв, за фонд работна заплата са 204 106 лв, за гориво, ток, вода 8 770 лв, къде са 8 000, къде 

70 000 лв, тъй като тази година за първи път отоплението в детска градина Баниска, знаете 

че направихме по Красива България проекта с изолациите, дограмите, с парно на пелетно 

отопление ще бъде много по-надолу. Хранителни продукти 22 538, материали 5 260, общо 

бюджета на Баниска и Бъзовец е 265 967 лв. Таксите, които се събират от Баниска и от 

Бъзовец на година са 11 410, т.е. бюджета на детската градина и нейният филиал е 254 

999, като се махне и субсидията, от общината остават да дофинансираме 24 600 лв. 

Така, преминаваме към Центъра за подготовка и личностно развитие. Тук бих се 

обърнал още веднъж и към второстепенните разпоредители, но вече пета година съм кмет, 

живот и здраве и за следващите години ако съм аз, да сме живи и здрави, вече от нас към 

тях ще върви държавната субсидия, като информация, а от тях ще искам към нас 

разпределение. Не те като директори да ни хвърлят всичко, което им е необходимо и тук 

вече цялата администрация и общинския съвет да се чудим на кой, какво да дадем. Те 

затова са директори, за да могат да прецизират и да се съобразяват с парите, които се 

дават от държавата и това, което може да дойде от страна на общината. ЦПЛР –

държавната субсидия е 36800 лв., а това, което ми се даде от директора към мен само за 
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фонд работна заплата е в размер на 148 000 лв за персонала, който е от години. За горива, 

ток, вода - 3 000 лв, скромни са; за материали - 17 800 лв; външни услуги - 46 924 лв; 

командировъчни, облекло и сумата скочи на 219 470 лв. Направете си сметка като 

извадите държавната субсидия в размер на 36 800 лв, общината не дава ли пари за децата? 

– дава и то много. Окончателното, което ще бъде дадено тази година към този център е: за 

фонд работна заплата 104 070 лв; горива, ток, вода - 20 000; материали – 11 000; външни 

услуги – 15 000; командировъчни – 500; облекло за персонала, ще им дадем тази година на 

всички, и на администрация, абсолютно на всички за първи път ще има осигурени 

финансови средства и за облекло – 1 500 лева; за отчетни документи 400 лв или общо 

бюджета на центъра възлиза на 134 520 лева минус 36 800 субсидията от държавата, от 

общината за нашите деца отиват още 97 720 лева. Нека някой да се изправи и в очите да 

ми каже, че община Две могили и аз като кмет не даваме за децата. 

Автогара – институция, която има правилник отпреди 10 години. Оказва се, че 

трябва да бъде предприятие, че трябва да има директори и така нататък. А в следващия 

момент автогарата не отговаря абсолютно на почти нито едно от изискванията на ДАИ - с 

перони за пристигащи, с перони за заминаващи, с табла и така нататък. И там стоят 

служители от дълги години, които се водят „контрол на автотранспорта”. Какво 

контролират? – палят печките, метат автогарата и поддържат градинките и това е. И тъй 

като там приходите, които постъпват в тази така наречена „Автогара” са за година в 

размер на 2000 лв, а издръжката, която е необходима е в размер на 22 000 лв, тоест 

разходите от страна на Общината само за автогарата са в размер на 20 000 лв. Тук ги 

залагаме, но сега ви информирам, ще си помисля дали ще продължим по този начин. Така 

или иначе в края на миналата година, извършихме ремонт с нашите сили и средства на 

вътрешните помещения. Вече има стая за деца, има тоалетни, боядисано е, свежо е. Тук 

пак стигаме до отоплението, пак едни дърва се разнасят, пак едни печки се палят … в 21-

ви век. Тази година предпочитем тези средства да ги насочат за подобряване на условията, 

и да я преведа във вид, в който трябва да бъде „Автогара” и тогава вече да задължим и 

автобусните линии да минават оттам, защото, след като не са осигурени тези условия, аз 

няма как да задължа фирмите, които извършват тези услуги да минават от там. 

Детска ясла Две могили – една тема, която преди да сляза стана болезнена. По 

същия начин: подава ми се колко е необходимо от директора на детската ясла, държавната 

субсидия е за 13 деца, тъй като по единните стандарти бюджета на детската ясла се 

формира на база брой деца регистрирани и записани там до 31 декември на предходната 

година. Тук вече е ролята на директори, на учители, да ходят да търсят децата, защото 

това е системата на финансиране в България – повече деца, повече средства влизат в 

институциите. Изведнъж ми се казва, че както щяха да бъдат 13 към 31 декември и ние 
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правихме разчети първоначално за 13 деца, изведнъж се оказва, че децата станаха 9. 

Персоналът, обаче на детската ясла са 7 на брой и вие си направете сметка – 7 души 

персонал гледат 9 деца. Миналата и по-миналата седмица, тъй като има грип седем 

персонал в детска ясла гледаха две деца. Значи те се гледат един друг … В следващия 

момент за фонд работна заплата се искат 81 225 лв. Да не ви изброявам всички разходи. 

Добре, че се преместиха в сградата на детската градина, че да нямат разходи за ток, вода и 

отопление, всичко е към детската градина, но сумата и тука възлезе на 77 635 лв бюджет. 

Казвам цифрите, не които тя ни е заявила, а това, което ние ще им дадем или 71 225 лв. 

Тази сума сме я заложили при шест броя персонал. Казал съм на директора да мисли как 

от седем човека ще направят някой на 4 часа ако трябва, но не да чака Кметът да определи 

кой. Защото най-накрая аз като кмет ще направя на 2 часа директора и ще си реша 

проблема – сутрин ще идва за един час и вечер ще идва пак за един час. Тук е ролята на 

директорите, а не те да ми поставят на мен задачи като кмет. Сумата, която остава за 

детската ясла последно е 71 225 лв. Но при 9 деца, тук вече финансирането става доста 

сериозно. Ще го видя, защото ме изненадаха с тези цифри, така ли е. 

Дежурни - държавната субсидия за оперативните дежурни е 89 600 лв. За фонд 

работна заплата, обаче са необходими 91 542 лв. Разликата е от прослуженото време, тъй 

като те пък за разлика от служителите в общинска администрация получават основна 

заплата и имат и допълнително за прослужено време. Облекло им залагаме тази година, да 

са облечени точно като оперативни дежурни, да регулират пропускателния режим в 

размер на 1 897 лева. С това сумата за оперативните дежурни става в размер на 93 439 лв, 

а от общината дофинансирането и за тях е в размер на 3 839 лв. 

Медицински сестри - държавната субсидия, която се дава за медицинските сестри е 

53 203 лв. Миналата седмица, имах среща по този въпроси с председателя на КНСБ за 

Русе, защото въпросът беше поставени пред тях с искане заплатите им да бъдат повишени. 

След провеждане на срещата, държавната субсидия още веднъж ви я казвам е в размер на 

53 203 лева. За фонд работна заплата залагаме 51 173 лв основна заплата. Те също като 

оперативните дежурни получават клас прослужено време. Издръжката с обезщетението, 

тъй като една от медицинските сестри в края на годината ще се пенсионира отива на 58 

381 лв. Като се приспадне държавната субсидия, която се дава, от общината за тях отиват 

5 184 лв. Тук също искам да кажа, че 1 медицинска сестра се пада на брой деца – 600, т.е. с 

децата, които са на територията на Общината, тази субсидия покрива заплатите на 2 

медицински сестри, а ние имаме 4. Държавата наистина се е постарала да даде достатъчно 

средства за повишаване на заплатите, само че ние в община Две могили искаме хем да 

вземем големи заплати, някои хора не всички, хем пък да бъдем и повече отколкото е 

необходимо. Беше ми казано, че няма как да стане, но винаги има начин. Тук в СУ „Кирил 
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и Методий” са 400 деца и има една сестра, в ПГСС са 150 – 160 деца и пак има 1 сестра, в 

Баниска има още 1 медицинска сестра за 50-60 деца. Да не продължавам и по-добре да си 

замълча, да си замълчат и медицинските сестри.  

Клуб на пенсионера – тук идва другата категория от наши граждани, които казват 

„Нищо не се дава за нас”. Чета – за 2020 година 16 312 лв от общината. Тук няма 

държавна субсидия и разходите са изцяло за общината. Тук в тази сума се включват и 

сумите, които по традиция се дават на всеки един член на пенсионерски клуб, за да 

отбележат деня на възрастните хора. Тази година предвиждаме 4 лв на човек и тази сума 

също фигурира в тези 16 312 лв. Тук имаме на половин щатна бройка в клуба на 

пенсионера и в клуба на инвалида назначени служители със заплати, с осигуровки, с 

всичко.  

Също по традиция, продължава и през моя мандат временната заетост – тук са 

застраховките, които ги залагаме, тъй като те също са за сметка на общината в размер на 

700 лв за 2020 година. 

Защитено жилище Могилино – използвам случая да ви информирам, че и 

последният потребител вече е настанен и изведен от жилището, така че към настоящия 

момент Защитено жилище Могилино вече няма потребители. Все още не сме приключили 

и с личния състав на хората, с персонала, с обезщетенията и това ще ни коства за тази 

година 25 675 лв от общината. Ще дадем до закриването му още 5 800 лв, но освен тях 

чакам оферта, тъй като вие ми го поставихте въпроса какво ще стане със сградата - 

залагаме изграждането на оптичен кабел и видеонаблюдение и докато стане това, с 

граждански договор съм възложил на едно лице да осъществява и да носи пълна 

отговорност, както за сградата, така и вътре за имуществото. 

Поликлиника – изцяло си е пак на издръжка на общината, скромна в размер на 2 

664 лв.  

Водоснабдяване, сумите които покриват разходите за води по чешмите са в размер 

на 1 795 лв. 

Улично осветление – 92 723 лв, като тук включвам и гориво за вишката. Подмяната 

на лампите вече е към 300 – 400. Тук залагаме закупуването на още лампи, за да може 

поетапно да се подменят навсякъде. Тук знаете, че има разходи за абонаментна 

поддръжка, за амортизации  в размер на 2 723 лв, така че от общината уличното 

осветление на територията и възлиза на 92 723 лв. Тази сума по никакъв начин не идва от 

нито един от потребителите, нито от граждани, нито от институции, които го ползват, 

нито от никой. Те идват ей така пак за сметка на населението. За мен това също не е 

справедливо. 
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Технически ремонт на улици, фракция – тук сме заложили за село Пепелина една 

улица, която наистина в новата махала става доста оживена. Направихме опити преди 

месец, но времето не е подходящо. Сумата, която залагаме да се направи тази улица е 

около 5 000 лв. 

Озеленяване – 5 900 лв от общината, като тази сума е за цялата община, не само за 

град Две могили. 

Добив на дърва – стана въпрос за това при обсъждане на стратегията. За услуги, 

материали и енергия сме заложили 38 732 лв. 

Текущи ремонти – тук говорим за бордюри, за ел. енергия, за обработване на 

терени, които имаме със съответните фирми – 10 500 лв. 

Спортни бази – поддръжка на терени в Баниска, Помен, Две могили 4 630 лв. 

Видяхте спортния календар, футбол и тенис на маса, искам да подчертая, че тук за тениса 

са заделени 7 000 лв за ученическото световно първенство. Повече от това няма как и 

откъде да заделим. Разбрах, че ще има предложения от таксата за битови отпадъци на 

училищата да се насочат парите за тениса. Знаете много добре, че това няма как да стане, 

защото тази сума е включена в план-сметката, която отстоява един месец преди да бъде 

приета. Така или иначе план-сметката вече е приета и няма как от нея да отделим тази 

сума. Ние за тениса отделяме 7 000 лв, което никак не е малко като сума. Тук може също 

бизнеса да помогне с тези 4 000 лв, които не достигат, защото това ще е реклама и за тях, 

макар че с тези вируси, които са в момента в Китай си мисля, че може и да не се проведе 

това световно първенство. И така – 31 100 лв за спортните бази. 

За музея сме заделили една сума, която е твърде малка и винаги съм искал да я 

увелича, но все се оставя на заден план. Готов съв и го имам като дълг към къщата-музей 

Филип Тотю и към уредника там, г-н Койчо Пенчев, който за мен е един много съвестен 

гражданин. За там сме отделили 1 952 лв за телефони, материали, заплата. Оказа се още в 

началото на предния мандат, че за да съществува като къща-музей, която е подадена точно 

с такъв статут, няма нито един подготвен регистър за картини, за музейни експозиции и 

т.н. Започнахме и там да работим от предния мандат и се оказа, че искат около 1 200 лв 

експерти от регионалния музей, за да могат да подготвят цялата документация. Надявам 

се за следващата 2021 година да можем да отделим средства, за да може тази къща-музей 

наистина бъде изпълнена с тези регистри и оттам нататъка да се търсят финансови 

средства и за самата сграда, и за вътре, и за двора с една допълнителна постройка и т.н., за 

да може да се развие и там, защото в последствие това ще носи приходи за общината. 

Обреден дом – в град Бяла има гражданска инициатива, има две частни погребални 

агенции, в Русе също има. При нас се оказва, че обредният дом отново е само и 

единствено на отговорност на общината. Поддържаме катафалки, две щатни бройки и тук 
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сумата е 24 915 лв. Тук влиза фонд работна заплата за Гробаря и за шофьора на 

катафалката, който не го ползвам само за това, а и за много други неща. За горива, 

материали, почистване на гробища, телефони, застраховки, винетки сумата е 5 227 лв и 

общо за обредния дом сумата става 30 142 лв. 

Култура – сумата, която първоначално ми беше подадена беше в размер на 60 000 

лв. Няма как да заделим такава сума там, затова там, което сме предвидили е в размер на 

30 980 лв. Това е, което можем да заделим през тази година. 

Дейност по селско и горско стопанство – 6 300 лв. Тук тази сума е за горския 

стражар, който е на щат и само искам да ви кажа сумата, която той докарва в Общината е 

в размер на 9 616 лв. Ползва си личния автомобил да обикаля в Общината и в същия 

момент ние за него даваме около 5 000 лв.  

Зимно снегопочистване – тази година имаме още 143 100 лв. Тази година с 

разрешение на Министър Горанов средствата могат да бъдат използване за за подготовка 

и поддръжка на пътищата за зимата и закупуването на техника за снегопочистване. Така 

или иначе в края на месец януари сме и ще видим как ще се развият нещата февруари-

март, но ако останат достатъчно средства, ще преминем към закупуването на автомобил, 

като този, който е в община Ценово. Естествено няма да е чисто нов, но поне рециклиран, 

който е на по-достъпна цена. 

Така, преминаваме нататък – пазари, пръскане, ел. енергия, вода тази година 

залагаме 1 060 лв, мисля че са достатъчни. Тук имаме идея да направим цялостно 

подновяване на оградата, подмяна на навеси, на маси, да светне малко и да се види, че се 

поддържа. 

Други дейности по икономика – тук са двете щатни бройки за служителите по 

чистота на общината и щатната бройка шофьор, която обслужва администрацията, извозва 

с автобуса и децата от Батишница и обратно и има и много други задължения. 

Лихви, просрочия – тук от Финансите ми казаха, че заделят 2 810 лв, като тази сума 

евентуално може да се ползва за заплащането на лихви по овърдрафта. 

Стигнахме до заплатите на кметовете – това, което сме записали за заплатите на 

кметовете е изцяло от държавното финансиране и е в размер на 144 900 лева. Дори с 

увеличенията, които ги предвиждаме се вместваме в тази сума, така че тук няма да има 

дофинансиране. 

Общинска администрация – 42.5 щатни бройки са държавно финансиране, а 21 

щатни бройки са с местни дейности. Тук сумата е 528 800 лв за издръжка на тези, които са 

с държавно финансиране и със собствени средства дофинансираме още 250 454 лв от 

страна на общината. Тук в тази сума влизат за издръжка на администрацията, винетки, 

данъци, представителни разходи за кмета на общината в размер на 4 000 лв.  
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Издръжката на общинския съвет е в размер на 186 540 лв, като тук 

представителните на госпожа Тодорова са просто смешни – 500 лв; тук са и помощите, 

които са по решение на общинския съвет в размер на 10 920 и други помощи в размер на 8 

100 лв. 

В общи линии ви представих приходната и разходната част на общината, по начин, 

по който и вие и гражданите на общината да разберат къде отиват средствата, как се 

харчат и дали е ефективно или неефективно. 

Капиталовите разходи – от предния мандат работим приоритетно по проблемите, 

които са във всички сфери на обществения живот. Както виждате доста неща бяха 

направени и в момента върват много строителни дейности не само в град Две могили, а и 

на територията на цялата община. В почти всички населени места залагаме ремонтни 

дейности за 2020 година. Основен ремонт на част от сграда находяща се по регулационния 

план на село Помен. С постановление на Министерски съвет през м. декември не бяха 

осигурени финансови средства за ремонт на здравния дом, но така или иначе тези 

средства са само за строително-монтажните работи, а има и съпътстващи разходи, които 

се поемат от страна на общината. Сумата тук е в размер на 5 440 лв. В тази сума се 

включват 3 600 лв проектиране, авторски надзор 240 лв, строителен надзор, 

инвеститорски контрол 1 200 и заснемане на обекта, след като бъде приключен 400 лв. 

Друго, което залагаме е основен ремонт на сграда здравен дом промяна предназначението 

на втория етаж в кметство село Батишница. Това, което беше прието в предходното 

заседание общината да кандидатства по проект Красива България, част от сумата, която е 

необходима за извършване на ремонта на тази сграда е и с финансиране от страна на 

общината в размер на 105 817 лв. Тогава стана на въпрос защо процента е по-висок – по-

висок е, за да сме сигурни, че ще бъдем одобрени, като даваме повече собствени средства. 

В тази сума се включва авторски надзор 240 лв; СМР 102 977 лв; строителния надзор е в 

размер на 2 600 лв и сумата става 105 817 лв, като останалата необходима сума би 

следвало да дойде, ако бъдем одобрени по проект Красива България. Обновление, 

модернизация, реконструкция на сграда читалище Никола Йонков Вапцаров в село 

Баниска – тъй като с този проект кандидатствахме още в предходния мандат по ОП 

„Развитие на селските райони” и тогава бяхме заложили проектирането да се заплати след 

като бъдат осигурени финансовите средства, проектът беше разработен не бяхме одобрени 

по ОП „Развитие на селските райони”, но с този проект успяхме през междуведомствената 

комисия да получим финансиране и в момента се извършват строително-монтажни 

дейности и съпътстващите разходи, които са необходими са в размер на 12 564 лв за 

проектиране, за авторски надзор 240 лв, оценка за съответствие 400 лв, строителен надзор 

2 000 лв и общо стувата става 15 214 лв. 
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Водопровод в стопански двор Изток - също с постановление на Министерски съвет 

от м. декември бяха осигурени близо 575 000 лева. За изграждането на нов водопровод, 

посредством който ще бъде решен един дългогодишен проблем на хората, които се 

занимават с животновъдство в източната зона на град Две могили, на изхода за село 

Иваново. За този водопровод проектът също е направен преди години и едва сега 

намерихме финансиране за изпълнението му. Чрез изпълнението му ще бъде водоснабдена 

цялата тази зона, заедно с т.нар. икономическа зона. Надявам се с изпълнението на този 

проект и тази зона наистина да се създадат предпоставки за добро развитие на тази зона, а 

също и на летището на град Две могили. 

Уличен водопровод на бул. България, ул Елба. Това е водопровод, който е зад 

спешната помощ. До там бяхме изпълнили с ВиК, но след това трябва да бъдат заделени 

наши средства, тъй като е отделен проект и стойността му е 62 440 лв.  

Основен ремонт на Кметство и читалище в село Могилино. Тук също целта ни е да 

се съсредоточим в една сграда. Чителището на село Могилино, и кметство, и лекарския 

кабинет да бъдат създадени удобдства за жителите на селото и там сумата, която 

предвиждаме е в размер на 85 320 лева. В тази сума се включва, осмен СМР, проектиране 

3 600 лв, авторски надзор 120 лв, СМР 80 300 лв, 300 лв за оценка на съответствие и 

строителен надзор и инвеститорски контрол 1 000 лв. Друго, което залагаме е и ремонт на 

улица Чипровци. Всеки един от общинските съветници, които са в град Две могили помни 

какви бяха условията на тази улица. Първият етап беше изграден със собствени средства, 

но тъй като не е завършена улицата тази година, с този бюджет бих искал да бъде 

завършена, за да може и проблемите с тази улица да приключат. Сумата, която ще ни 

трябва за там е в размер на 110 016 лв. В село Широково миналата седмица вече е избран 

проектиране на ремонт на дерето. Знаете там проблемите с това дере не са от 4, 5 или 10 

години, а може би от 20-30 години. Това е на републиканска пътна мрежа и при големи 

дъждове, тъй като има само едно съоръжение, което е правено преди години и вече не 

изпълнява функциите си и за да не се позволи заливането на обширни територии и за 

сигурността на гражданите, решихме тази година и там да бъде направен ремонт. 

Така, отиваме на автобусната спирка Две могили – тук залагаме по 5 397 лв за две 

автобусни спирки, едната е в центъра на град Две могили, а другата е до 12-те стола. 

Решили сме да направим двете спирки, като тези които са в Бяла и Русе. В селата Баниска 

и Бъзовец също сме предвидили по една спирка по 4 000 лева, които се грижат за децата 

на село Баниска и село Бъзовец, които  пътуват или чакат училищните автобуси за 

придвижване до детски градини и до училищата. В село Баниска е в началото на селото, 

една метална зелена, която след моя заповед, след проверка и протокол, се оказа опасна, 

тъй като е изгнила и не позволява използването и. За село Бъзовец това е точно на входа 
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на селото в посока център, до разклона за така наречената автоморга и махалата, която се 

намира над моргата, оказа се, че има доста деца, които се намират и чакат училищни  

автобуси да преминат да ги вземат и стоят на открито. 

Пелетна камина село Могилино, пелетна камина село Баниска, пелетна камина за 

село Каран Върбовка и за село Острица и за село Бъзовец и за село Чилнов. Целта е да се 

премине на едно нормално отопление на кметствата в населените места от община Две 

могили, създаване на добри условия на гражданите при посещение, които е необходимо да 

изчакват в предверието да чакат на студено, а и за по-добри условия на служителите, 

които са към кметствата. 

Предложен е и ремонт и рехабилитация в село Помен на улица Иван Вазов в размер 

на 5 000 лв, за проектиране. Пети пехотен Дунавски полк в град Две могили 5 000 лв, с 

помощта на министерски съвет, за изграждане на тротоар, който свързва града с тази част 

на Две могили. От дълги години една голяма част от населението вървят по тъмните 

улици в тази част, защото никога не е имало тротоари. 

Спортен комплекс, който знаете, че мислим да изградим на мястото на старите 

бараки до църквата и къщата-музей. Вече имаме изготвен проект, който се надяваме да 

стартира и ще търсим финансиране, тук за авторски надзор залагаме 300 лв.  

Ремонт и рехабилитация на улица Христо Ботев и ремонт и рехабилитация на 

улица Никола Йонков Вапцаров по 5 000 лв. През 2018 г. с Постановление на 

Министерски съвет бяха осигурени над 400 000 лева за извършване на ремонта на една 

част от улица Христо Ботев, която свързва квартала около джамията с централната част на 

града. Знаете, че тази улица е много компрометирана, но с тези средства е извършен 

ремонт само на частта, която е пострада от наводненията. Към настоящия момент сме 

заделили още 5 000 лв за извършване на проектни дейности от участъка, където сме го 

приключили по улица Христо Ботев, до отклоненито в тази посока до т.нар. бейски баир, 

за да може да се подобри инфраструктура и състоянието на улица Христо Ботев около 

самата поликлиника. 

Ремонт и рехабилитация на улица Никола Йонков Вапцаров, която също се намира 

в централната част на град Две могили, с градинките пред автогарата. Това е улица по 

която имаше едни павилиони, които през предходния мандат ги премахнахме. Тези 

павилиони, за да бъдат електрифицирани и водоснабдени са копали през асфалта, който 

сега трябва да се оправи. Освен това, с изграждането на детската площадка до блока 

имаме идея следващата година да направим и другата част на парка с осветление, с пейки, 

тротоари и така да се подобри и тази част на града. 

Компютри – необходимо е непрекъснато подмяна в общинска администрация, 

която трябва да работи с най-доброто. За поддръжка и осигуряване на нова техника 
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залагаме 5 000 лв. Заделили сме средства и за текущ ремонт на улици по населените места 

от Общината и така с всичко това, което беше казано общата сума възлиза на 522 400 лева. 

Инвестиционната програма за 2020 година, с която всички вие трябва да сте се 

запознали, да не се впускам и да обяснявам и тук в подробности за всяко едно нещо, което 

сме предвидили. 

След това по него докладва:  

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

Уважаеми господин кмет на община Две могили,  

Уважаеми колеги, 

Дами и господа, 

Предстои приемане на един от най-важните документи за община Две могили за 

2020 година. Основната цел на този бюджет е продължаване финансовата стабилност на 

общината, упражняване на добра дисциплина при разходване на средствата и в същото 

време да се създават условия за развитие по-добра бизнес среда, по-добра инфраструктура 

и привличане на повече европейски средства. 

Общият размер на бюджет 2020 е в размер на 9 421 799 лв, като приходната част от 

държавни дейности е 5 097 702 лв, а приходи от местни дейности са в размер на 4 324 087 

лв. Относителният дял на местните приходи за 2020 година от общия размер на бюджета е 

54,1 процента. 

Целевата субсидия за капиталови разходи е в размер на 522 400 лв., което 

представлява 15-процентно увеличение в сравнение с 2019 г. По отношение на местните 

приходи, постъпленията от данъчните приходи са 13,1 процента спряма размера на 

неданъчните, като размерът на местните приходи е 34,2 процента спрямо размера на 

местните приходи. 

В приходната част от местни дейности е включена и частта от преходния остатък 

към 31.12.2019 години в размер на 1 194 596 лв. 

Тъй като кметът беше достатъчно обстоен при представянето на бюджета, аз в 

доклада си искам само да заостря вниманието на дофинансирането с местни приходи на 

определени дейности, които се извършват в общината. 

По отношение на общинско предприятие за дофинансиране от страна на общината 

е 129 758 лв; за детска градина Две могили с филиал Кацелово дофинансиране 100 850 лв; 

детска градина Баниска и филиал Бъзовец дофинансиране 24 600 лв; център „Д-р 

Пангелов” дофинансиране 97 720 лв; автогара изцяло на издръжка на общината 20 094 

лева. 

Нека кажа няколко думи и за капиталовата програма - току-що и кметът спомена - 

държавната субсидия в размер на 522 400 лв, от делегирани бюджети 2000, от собствени 
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приходи 34 000, други източници 46 706 лв, това е за рекултивиране; преходния остатък 

966 516 или общо 1 571 622 лв.  

Проектът за за бюджет 2020 е разгледан в първа комисия и единодушно е гласуван, 

за да бъде приет във вида, който не е представил кмета на общината. 

Не искам да вземам повече думата, искам само да направя вече едно лично от мен 

като общински съветник предложение към кмета и към вас колеги – при подготовката на 

бюджета за 2021 година, първо нека търсим възможности за намаляване на 

дофинансирането в определени дейности от Общината, защото тава възможност 

съществува и това е въпрос на организация. Второ, тъй като на много места в приемните, 

където ходя на много места въпросът гражданите, който го задават е за отпадане на 

таксите в детска градина и детска ясла. Нека помислим за отпадане на тези такси, защото 

това е единственият начин да задължим младите хора в общината. Сумите са около 40-50 

000 лева и месля, че при една добра организация може да се намери възможност за това. 

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

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

Като председател на втора комисия, първото нещо, което беше разгледано на 

днешното заседание програмата и стратегията за управление и разпореждане с имоти, 

които са общинска собственост. Това е основната част от приходите за местни дейности. 

Залегнатите в бюджет 2020 приходи от местни дейности са в размер на 4 324 097 лева, от 

които данъчни приходи 566 000 и неданъчни приходи 1 478 000 лева. Заложени са както 

от програмата за управление на общинската собственост, така и въз основа на двете 

дирекции, които след няколко точки също ще имат отчет. Леко оптимистичен но 

предполагаемо изпълним бюджет. Накрая искам да кажа и за капиталовите разходи, също 

разгледани в комисията, има някакви дребни забележки, например: г-н кмете, Вие казахте, 

че  35 000 за читалището в Могилино са от общински приходи, а на нас ни е дадено, че са 

от републиканския бюджет, като от собствените приходи имаме само 34 000 лева 

капиталови за закупуване на автомобила и два лаптопа.  

Втора комисия приема така предложения ни проект на бюджет за 2020 година. 

3. Ивайло Пенев – председател на Комисията по „Образование, култура, 

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

политика”: 

След това изказване на Кмета на Общината аз нямам какво да добавя, но моето 

изказване ще бъде 3 в 1. Първо от името на третата комисия за изработването на бюджета 

доста голям труд е положен с много цифри, много таблици, за което благодаря на 

общинска администрация че се е постарала. Що се отнася до тениса, стана ясно, че няма 

как да им насочим средства от други пера, но моят призив към всички е ако се стигне до 
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там, че да се ходи на световно първенство ще трябва да се търсят още средства, ако може 

от страна на двете училища от техните бюджети да се заделят средства, за да може да бъде 

подпомогнат тениса и да могат да ни представят нас и общината на Световно ниво. 

Второ място парите за футбола са крайно недостатъчни, можеше там да се 

инвестират повече средства и нашата група общински съветници ще приемем бюджета, но 

с особено мнение най-вече и затова, че можеха да се заложат пари за алтернативното 

отопление на детската градина в две могили. 

4. Мехмед Чолаков – председател на Комисията по „Противодействие на 

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

животновъдство и гори, екология и други дейности”: 

При това великолепно представяне на бюджета ние няма как да не го приемем. От 

2009 година съм председател на комисията по земеделие и досега никога не ни е било 

толкова лесно да приемем бюджета на Общината. Какво можем да кажем – заложените 

приходи от продажби и наем на земеделски земи са в размер на 120 000 лева, като част от 

тях 116 000 лева са в резерва и няма смисъл изобщо останалите 4 000 лева да ги 

коментираме. 

Становището на комисията е, че ние нямаме никакви съображения и съмнения 

бюджет 2020 година да не бъде изпълнен. Това е най-скромния бюджет, който съм 

очаквал, така че той е лесно изпълним и не виждам никакви рискове и заложени подводни 

камъни. 

В разискванията по четвърта точка участие взеха: 

1. Драгомир Дамянов – Общински съветник: 

Традиционен бюджет, който наподобява предишните бюджети, които са приемани 

от общинските съвети.Няма да повтарям казаното от колегите, и това което каза кмета на 

общината в подробности, за цялата ситуация във всички сфери, образование, 

здравеопазване, социални дейности, спорт и т.н. Голяма част от информацията я няма в 

докладната записка, която ни е предоставена, така че той разполага с по-подробна 

информация. Така, че ние можем да коментираме само това, което ни е предложено за 

обсъждане на общинския бюджет. По принцип нашата група разгледа бюджета и имаме 

положително отношение към извършените промени. От казаното до сега какво е важно да 

се знае, че голяма част от нещата, които споделя г-н Кмета не са от сега и те са в течение 

на години назад. Най-важното нещо е че е нужна реформа, която в продължение на 7-8 

години никой не се осмелява да извърши тази реформа. Разрових се в документите, които 

имам като общински съветник още от 2003 година и за да не бъда заподозрян в някакво 

пристрастие погледнах плана за статистическо развитие на община Две могили от 2004 до 

2015 година изготвен от моя предшественик Енчо Петров.Тези данни които има там ме 
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смутиха и исках ние като общински съветници и общинско ръководство да се вгледаме в 

тях. 

Значи през 2003 години община Две могили е била 11800 души. Град Две могили е 

бил 4 700 души, а населението в Общината 7 000 души, в момента са 9 400 човека или в 

момента имаме около 2 500 души намаление, като Две могили са около 600 души, а селата 

около 2 000 души намаление. Бюджета действително се правят много неща - улици, 

допълнителни обекти, обаче ние не се грижим за хората. Нямаме политика, за да запазим 

това население и да създадем предпоставки за оставане в общината и каквото и да 

направим и най-добрите улици и най-доброто осветление Ако ние не се справяме с 

бизнеса, който създава работни места, и който може да задържи хората в района на 

общината или да се върне в една конкретна тенденция, която примерно следва повече от 

пет-шест години това население още ще намалее. И искам да ви дам още една справка за 

училищата в общината през 2003 година. В  2003 година общият брой на учениците са 1 

211 човека, сега сме наполовината; 305 деца в детски градини, сега са 168. Имахме 

училище в Помен, Кацелово, Батишница, Бъзовец, Баниска. Какво означава това, 

че голяма част от хората, които се реализират и грижат за своите хора или се напускат 

населеното място и отиват да търсят препитание и реализация в по-големите градове или 

излизат в чужбина. Този бюджет, освен че трябва да бъде насочен към създаване на такива 

условия, за да може да се развива бизнес средата. Положителното в капиталовите разходи 

е, че ще се направи този водопровод, за да се развие тази промишлена търговска зона, 

която е в посока на село Иваново. 

Главният проблем е на Две могили. Пак ще зачета от тази стратегия, която е за 

съществуващата инфраструктура. Значи на територията на Две могили има изградени 283 

километра водопроводна мрежа.От която външен водопровод са отчетени 96 километра 

240 метра и вътрешната водопроводна мрежа 187 километра и 370 метра. Големият 

проблем на Две могили е че нямаме подмяна на водопроводите, нямаме канализация, 

нямаме пречиствателна станция. И колкото и улици да направим, по моя мандат 

направихме няколко улици и по тази, която е от ЖП прелеза към "Осото", вървете да 

видите има около 20 компрометирания във връзка с водопроводната мрежа. И 20 и 30 

улици да направим ние ако не подменим вътрешната инфраструктура, водоснабдяването и 

канализацията, то нашите средства отиват напразно или ще бъдат епизодично направени в 

рамките на един, два месеца. 

И тук в плана за стратегическо развитие и в стратегията никъде не 

виждам кандидатстване по този проект, който дадохме 1 800 000 лева за направа на 

канализация и подмяна на водопроводна система и пречиствателна станция, защото 

това беше заложено и в нашата програма на нашата коалиция СДС като първостепенна 
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задача, защото нито един сериозен инвеститор няма да дойде в Две могили да инвестира, 

когато няма тези предпоставки. И ако попитате голяма част от населението вече имат по 

две-три ями в дворовете, защото няма къде да си слагат отпадните води. Това е най-

важния въпрос, който трябва да бъде решен, защото без инвестиции за подпомагане на 

дребния и средния бизнес няма как да привлечем и да се върнат нашите съграждани, 

които са напуснали града ни.  

Естествено, че бюджетът, който е предложен е по-голям от всяка предходна 

година. И това не е случайно, знаете, че през 2019 година имаме 3,6 процента прираст 

на икономическото развитие на държавата и това означава някъде около 4 милиарда 

допълнително излишък в Републиканския бюджет. Където, тук трябва да похвалим 

Общинското ръководство в лицето на Кмета, че с Постановление № 18 от 2019 година се 

осигуриха средства за капиталовите разходи за финансиране на отделни населени места 

включително и на Две могили. Това не го отричаме, че е негова заслуга и когато трябва да 

го похвалим, трябва и да се казват тези неща. Но когато трябва да сме критични към някои 

неща, трябва също да си ги казваме, защото трябва да мислим за перспективата на това 

населено място. Този бюджет не разполага със средства за подпомагане и някаква 

перспектива да се направи нещо за този бизнес, за да се върнат тези наши хора.  

Няма да се спирам, тя колежката Ефтимова каза за собствените приходи, за 

държавните приходи. Населението какво трябва да знае - че бюджета е 9 421 799 лева, от 

които местните приходи са 4 324 097 лева, а държавните са 5 097 702 лева. Но трябва така 

да се обърнат нещата, защото тук Кметът е прав - не можеш да се оплакваш когато си вече 

4-5 мандат, че има за образованието толкова, за социалните толкова без да помислиш да 

направиш някаква реформа. Правиш реформата, те са непопулярни тези реформи и 

билознени и хората по принцип страдат. Ще маркирам само някои неща - от държавното 

финансиране имаме 42.5 бройки, но имаме още 67.5 допълнителни бройки с местно 

финансиране. Всичко това, го пише в справките към докладната записка - 67.5 бройки с 

местно финансиране или 608 000 лева допълнително даваме за бройки, които 

подпомагат общинска администрация. Значи населението намалява, а ние увеличаваме 

общинската администрация. Тук Кметът е прав, като казва, че голяма част от 

администрацията са попаднали по различен начин там. Аз не казвам, че всички са така, 

има хора, които заслужават да са там. Трябва да се направи реформа във всички дейности. 

Едно нещо ме очуди в доклада – за ЦПЛР дават 4.5 бройки, 106 000 лева за фонд работна 

заплата. Тези хора какви заплати вземат, по 20 000 лева ли вземат тези хора? Какви са тези 

заплати? 

Последно искам да коментирам последната справка от бюджета, във връзка с 

неразплатените разходи на Общината. В предизборната кампания казах, че 
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неразплатените разходи са около 500 000 лева. А Вие дори предния път, когато бяхме в 

комисията, казахте, че не дължите нито един лев. В последната справка е дадено 484 042 

лева са неразплатените разходи за 2019 година, като от тях 30 599 лева са предвидени в 

общинския бюджет за 2020 година. Като сложим и неразплатените разходи на ОП 

"Обществено хранене" излизат точно 503 043 лева. Така, че общинските разходи по 

Вашите отчети, които са точно 503 043 лева неразплатени разходи към 31 декември. Ще 

припомня, направих си труда, с Ваши докладни записки за 2015 година давате, че 

неразплатените разходи са 966 091 лева, с които постъпвате в длъжност към 31 декември 

2015 година. За 2017 година давате, че те са 732 605 лева, а към 31 декември 2018 година 

давате, че неразплатените разходи са 598 022 лева или казано с няколко думи около със 

100 000 лева погасявате неразплатените разходи на година, които са Ви като наследство. 

Всичко това е за сметка на капиталовите разходи, защото по една или друга причина през 

последните две години общинското финансиране за капиталови разходи е около 5 000 

лева, а сега е 34 000 лева.  

Искам да бъда коректен и да кажа, че голяма част от тези неразплатени разходи са 

водния проект за пречиствателна станция и канализация, които са направени. Това, че от 

нехайство на предишното ръководство никой не го е обжалвал и това е Ваша заслуга, че 

сте го вкарали по административен път за решение от съда, дано да бъде положително 

това решение и тези разходи ще отпаднат, но ако не е положително това нещо трябва да 

бъде платено. Вината не е Ваша, а на Вашият предшественик и това е общински дълг, 

който Общината ще трябва да плати ако решението не е в наша полза. 

Затова, когато говорим, трябва да говорим истината и с факти, а не да 

заблуждаваме обществото, че Общината няма неразплатени разходи,  и както понякога и 

г-н Чолаков казва на комисията „Ние сме в цветущо положение…”, но фактите не са 

съвсем такива. 

Нямам никакви забележки по бюджета, но това което на пръв поглед прави 

впечатление трябва също да се коментира, а във Вашето изказване тази точка я 

пропуснахте и също и г-жа Ефтимова не я каза, затова реших да я коментирам аз, за да 

стане ясно на обществото, че това, което говорихте в предизборната си кампания не беше 

истина. Истината е тази. Гледайки справката – 503 043 лева са неразплатените разходи на 

Общината към 31 декември 2019 година. 

2. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 

Г-н Дамянов, да, като сравнение през всички мандати Общината е в цветущо 

положение. Когато излизахме от Вашия мандат задохме въпроса какви задължения има 

Общината, тогава също се каза, че те са около 200 000 лева, но неразплатените към 

доставчици и т.н. не се казаха, а с тях стават близо 500 000 лева. Понякога предизборно се 
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казват такива неща. Сега в момента е същото – неразплатени, доколкото аз чета, освен на 

общинското предприятие, която е твърде минимална сума, към доставчици – нямаме. 

Имаме суми, които не са „неразплатени”, това са пари, които са спорни, за кандидатстване 

по проекти, за водния цикъл и т.н. и те са „непризнати” разходи. Но това е нещо, за което 

се водят дела и се надяваме резултатът да бъде в полза на Общината. 

3. Христина Ефтимова – Общински съветник: 

Реплика към господин Драганов по отношение на изложението, което той направи, 

искам да кажа, че съм съглесна с една част от това, което той каза. В началото колегата 

започва с това, че трябва да бъде обърнат един бюджет към населението, след това 

преминахме към бизнеса. Само искам нещо в тая насока да кажа - през този мандат, в 

който бях общински съветник и до момента мисля че като общински съветници не сме 

взели нито едно решение, което да нарушава желанията на който и да е решил да се 

развива или да разширява своя бизнес. Мисля че през цялото време сме били насочени, 

точно в тази насока да не се правят спънки на хората, които да развиват своя бизнес. 

Друг е въпросът по отношение на задържането на младите хора, защото тук с 

гордост мога да кажа, че ако семействата на Вашите деца живеят на друго място, то 

семействата на моите деца и моите внуци живеят точно в Две могили. И по тази причина 

страшно много искам да стане така, че Две могили да стане притегателен център и да 

можем да върнем останалите. 

Да, трябва да подаваме ръка на бизнеса, така трябва да бъде, не сме спирали, обаче 

бизнес могат хората да си намерят и в големия град, защото е само на 30 км от нас, и там 

могат да отидат да работят и както виждате – работят. 

За мен по-важната част е второто изложение на г-н Драганов – нека се насочим към 

инфраструктурата, защото колкото деца коментирахте от старите извадки, ако не бязме 

закрили тези училища, ако бяхме оставили в населените места поне още две училища, 

нямаше да стигнем до това положение. Защото, когато на един родител детето му пътува 

30 км, за да отиде на училище, то аз лично ще предпочета моето дете да отиде в големия 

град и да не пътува тези километри, оттам трябва да тръгнем. И ако трябва да 

разсъждаваме като общински съветници без политически пристрастрия, трябва да се 

насочим именно към инфраструктурата и кое би могло да направим, че да привлечем 

младите хора обратно. Нека се направи едно проучване, а се направи един добър анализ 

какво би привлекло хората, за да се върнат обратно в Две могили.  

4. Драгомир Дамянов – Общински съветник: 

Пред мен е отчета на Николай Христов за 2011-2012 година. Не искам да влизам в 

спор, но когато говорим с факти трябва да гледаме справките. За 2011 година отчета на 

бюджета е 6 090 4741 лева, от които 2 635 000 лева са държавни приходи и 2 722 000 лева 
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са местни приходи. 51 % са местните приходи и 49 % са държавните приходи при 6 млн. 

бюджет. Просрочени задължения към 31.12.2011 година 18 879 от държавни дейности и 

424 385 от местни дейности, от които възстановяване на проекти 282 000 или 146 000 

неиздължени местни приходи. Състояние на общинския дълг към 31.12.2011 г. са 252 000, 

от които към ПУДООС 134 000 и СИБАНК 118 000. 

Оставих проекти за 54 милиона лева, които колегите не ги развиват по една или 

друга причина – и водния цикъл, и пещера Орлова чука, и спортните обекти, и младежкия 

дом, и пътя Кацелово – Каран Върбовка – Острица.  

5. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Благодаря госпожо Тодорова, искам само да внеса малко яснота, няма да се 

впускам в никакви спорове, но вие казахте, че имаме спор и само аз съм лъгал. Аз не 

гледам тези вашите отчети, аз знам, че като встъпих 2015 година  200 000 от НАП ми 

дойдоха за трансграничния, трябваше да се върнат; 450 000 от НАП, че трябва да ги 

възстановя и тях за водния цикъл; 403 000 просрочия към фирми, говоря за хранителни 

продукти, горива и така нататък; запор от господин адвоката, който беше при вас за 

изплащане на обезщетение на служители от защитено жилище и така нататък; дългове от 

2011 година за строителни дейности на една от фирмите на територията на Две 

могили; заплати и осигуровки неплащани на общинското дружество дълго 

време, затваряхме се на компютрите всеки ден и се чудех къде какви пари да връщам. В 

момента пак съм кмет, пак в началото на мандат, но нямам запори от НАП, нямам дългове 

от фирми и на никого нищо не дължа в момента. Това е по отношение на парите и най-

отговорно тук го заявявам, че в момента община Две могили, освен за корекцията по 

водния цикъл на никого нищо не дължи. 

По отношение на водния цикъл много правилно казахте, че е трябвало да се работи, 

но аз като дойдох в Общината, след като въведох тази единна деловодна система през 

2016 година, намерих в бюрото си писмото, което е пристигнало преди една година, което 

дори не е било изведено и нищо не е направено по него. Така или иначе делата си вървят. 

Имаме адвокат, който защитава нашите интереси и аз също вярвам, че тези близо половин 

милион лева ще отпаднат като задължение на Общината. 

По отношение на броя на населението, което цитирахте, само едно бих казал, че 

към 2015 г. не съм много убеден, че общината е била 10 008 човека, но както и да е, това е 

статистика, това са данни, водят се. Така или иначе към настоящия момент сме 9 485 

човека. Това, което беше направено през тези четири години по отношение на реформите, 

които засегнахте - общинско дружество Черни лом е закрито и се радвам, че го закрихме, 

защото там изтичаше един  огромен ресурс от страна на общината. Сега имаме пълен 

контрол върху този финансов ресурс по отношение на чистотата тук се извършва, така че 
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там загуби няма. Доста от служителите, които бяха там са съкратени. Звено КООРС 

бяха седем човека, вече няма звено КООРС, т. е. аз реформирам. Реформираме състава, 

който е и по кметствата, изчакваме и социалния елемент, има доста хора, които ще се 

пенсионират и там няма да назначаваме други хора, така че лека полека се прави реформа. 

В изложението си за бюджета много добре казах къде вървят парите на Община 

Две могили и мисля, че бизнеса в града ни е доста добре развит, защото на мен ми доставя 

удоволствие като изляза по центъра и из целия град, виждам, че не само хора от нашата 

Община, а и от съседни общини идват и пазаруват от нашите магазини. Град Две могили е 

един хубав и оживен град. За това вярвам, че сме допринесли и Общината и Общинския 

съвет за развитието на бизнеса, който е тук по един или друг начин. На нито един, който е 

дошъл при мен и е заявил желание да развива бизнес не съм отказал, на всеки съм казвал 

„Идвайте, ще помагаме с каквото можем …”. 

6. Драгомир Дамянов – Общински съветник: 

Подкрепям Кмета, но в изложението пропуснах нещо съществено да кажа – в така 

представения ни бюджет няма написано нито едно изречение за нито едно от кметствата, с 

какъв бюджет разполагат те – фонд работна заплата, издръжка, осветление и т.н., защото 

все пак те са второстепенни разпоредители с бюджетни средства. Мисля, че това е 

съществен пропуск в бюджета, защото един бюджет включва кметствата по населените 

места, дори и кметските наместници. Аз ще се въздържа само за това, което трябва да се 

знае, че този бюджет не е само на Две могили, а на цялата Община. 

7. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Имам чувството, че ние не се намираме на приемане на бюджета, а на обсъждането 

на бюджета, което беше преди една седмица. Тези въпроси по принцип се поставят там,г-н 

Драганов. Затова съжалявам, че там нямаше нито граждани, нито общински съветници, а 

трябваше всички общински съветници да присъстват, за да може там да си поставят тези 

въпроси. 

Освен това, това не е пропуск, за да стане този бюджет има пълни разчети за 

заплати на кметове, на служители. Другото, което трябва да знаете като бивш кмет на тази 

община е, че след приемането на бюджета в едномесечен срок се правят и бюджетите на 

кметствата. Така или иначе, за да имаме тези цифри, ние имаме разбивката за всяко едно 

от кметствата какво ще трябва. 

 

Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

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

30/22.01.2020 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 
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С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 31.01.2020 година  

 

Относно: Приемане бюджета на Община Две могили 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: 10 0 3 

 

След приключване на разискванията по четвърта точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 84, ал. 4 от Закона за публичните финанси, чл. 

52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6 и 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. 94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от 

Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на Закона за държавния 

бюджет на Република България за 2020 г., ПМС № 381/2019 г. 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. № 

30 от 22.01.2020 г. след проведено поименно гласуване с 10 (десет) гласа „За”, 0 (нула) 

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

№ 48 

 

1. Приема разпределението на средствата от преходния остатък от 2020 г. съгласно  

Приложение 1. 

2. Приема бюджета на ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ за 2020 г., както следва: 

2. По прихода /Приложение 2/ 9421799 

 

2.1. Приходи за делегирани от държавата дейности, в т.ч. 5097702 

2.1.1 Обща допълваща субсидия 4826804 

2.1.2 Собствени приходи на звената на делегиран бюджет  36686 

2.1.3 Временно съхранявани средства -42586 

2.1.4. Преходен остатък от 2019 г. 276798 

   

2.2. Приходи за местни дейности, в т.ч. 4324097 

2.2.1 Данъчни приходи 566300 

2.2.2 Неданъчни приходи 1478513 

2.2.3 Обща изравнителна субсидия 888300 

2.2.4 Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности 522400 

2.2.5 Трансфери -367517 

2.2.6. Временни безлихвени заеми -66690 

2.2.7. Погашение по дългосрочни кредити  

2.2.8. Друго финансиране 108195 

2.2.9. Преходен остатък от 2019 г. 1194596 

   

2.3. По разхода 

 

9421799 

 разпределен по функции, групи, дейности и параграфи 

/Приложение 3 и 4/ 

 

2.3.1 Разходи за делегирани от държавате дейности 5097702 

2.3.2 Разходи за местни дейности 4005154 

2.3.3 Разходи за допълнително финансиране на делегираните от държавни 

дейности със средства от собствени приходи и от изравнителна 

субсидия 

318943 
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2.4. Утвърждава бюджетно салдо / по общинския бюджет, изчислено на касова 

основа в размер на /минус/ -1537003 лв. дефицит. 

3. Приема инвестиционната програма за 2020 г. в размер на 1571622 лв. съгласно 

Приложение 5. 

3.1. Утвърждава разходите за заплати през 2020 г., за делегираните от държавата 

дейности, без звената от системата на народната просвета, както следва: 

 

Функция, дейност 

Средства за 

брутни трудови 

възнаграждения 

Делегирани от държавата дейности  

Отбрана и сигурност 75830 

ЦПЛРИСКИОНИС 29840 

Здравеопазване 94594 

Соц. осигуряване, подпомагане и грижи 280392 

3.2. Определя числеността на персонала и разходите за заплати през 2020 г. за 

местните дейности, както следва: 

 

Функция, дейност 

Численост 

на персонала 

Средства за 

брутни трудови 

възнаграждения 

Делегирани от държавата дейности   

Общинска администрация  37,5 547518 

Общинска администрация – кметски наместници 5  

Местни дейности   

Общинска администрация 21 185844 

ЦПЛРИСКИОНИС 4,5 50270 

Здравеопазване 1 6660 

Клуб на пенсионера и клуб на инвалида 1 9735 

Чистота 33 289952 

Обреден дом 2 19810 

Упр-е, контрол на автотранспорта 2 16620 

Други дейности по икономиката 3 29508 

4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за: 

4.1. Членски внос         12800 

лв. 
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4.2. Стипендии на деца с изявени дарби за 2019 г.    10920 

лв. 

4.3. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет     8000 

лв. 

4.4. Утвърждава разчета за субсидии на организации с нестопанска цел, читалища и 

други, както следва: 

№ 

по 

ред 

Наименование Разчет за 

субсидия 

/лева/ 

1. Читалища 174840 

2. Финансиране на футболен клуб 15000 

3. Финансиране на тенис клуб 7000 

 Всичко: 194840 

5. Приема следните разчети за целеви разходи в местни дейности: 

5.1. Социално-битови разходи в процент от начислените трудови 

възнаграждения по трудови правоотношения – с изключение на 

училищата 

 1,5 % 

5.2. Лимит за представителни цели и международна дейност на кмета на 

общината 

4000 

5.3. Лимит за представителни цели на Председателя на Общински съвет 500 

6. Утвърждава списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни 

разноски /приложение 6/. 

7. Утвърждава бюджета и числеността на персонала на общинското предприятие 

„Обществено хранене” за 2020 г съгласно приложение 7. 

8. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския 

съюз  в размер на 4739542 лв. съгласно Приложение 8 

9. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 

2020-2022 г. съгласно приложение 9 

10. Определя второстепенните разпоредители с бюджет за 2020 г., както следва: 

Кметство Батишница 

Кметство Баниска 

Кметство Помен 

Кметство Бъзовец 

Кметство Чилнов 

Кметство Кацелово 
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СУ Две могили 

ОУ с. Баниска 

ЦПЛРИСКИОНИС”Д-р Пангелов” 

ДГ „Св. св. Кирил и Методий” Две могили 

ДГ „Първи юни” с. Баниска 

ЦОП 

ОП”Обществено хранене” 

ЗЖЛУИ Могилино 

ЦНСТВХУИ Две могили 

ДЦПЛУИ 

ПГСС „К. А. Тимирязев” 

11. Определя максималния размер на дълга, както следва: 

11.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2020 г. 0 

11.2. Общински гаранции, които може да бъдат издадени през 2020 г. 0 

11.3. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края 

на 2020 г. 

0 

11.4. Намерения за поемане на нов дълг по чл.13 от ЗОД през 2020 г. съгласно 

приложение 10. 

12. Определяне максимален размер на новите задължения за разходи, които могат 

да бъдат натрупани през 2020 г. по бюджета в размер на 4600 х.лв. 

13. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да 

бъдат поети през 2020 г. в размер на 5100 х.лв. 

14. Определя размера на просрочените задължения от 2019 г., които ще бъдат 

разплатени от бюджета за 2020 г., съгласно приложение 11 

15. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат 

събрани през 2020 г., съгласно Приложение 12. 

16. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени: 

16.1. В частта на делегираните от държавата дейности – мeжду утвърдените 

показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на 

делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от 

държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност. 

16.2. В частта за местни дейности – между утвърдените разходи в рамките на една 

дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите. 

16.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или 

неотложни разходи. 
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16.4. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на 

постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства и в съответствие с волята на 

дарителя, донора. 

17. Възлага на кмета: 

17.1. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет. 

17.2. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да го утвърди. 

17.3. Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на 

нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно 

увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи. 

17.4. Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните отчети и 

обяснителните записки към тях. 

17.5. Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации, звена и 

субсидирани дейности по бюджета на общината при нарушаване на бюджетната и 

финансова дисциплина и разписаните правила по Система за финансово управление и 

контрол, до неговото преустановяване. 

18. Упълномощава кмета: 

18.1. Да ползва временно свободните средства по бюджета на общината за текущо 

финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други плащания, при 

условие че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата 

дейности, и се спазват относимите за общините фискални правила по ЗПФ, като не се 

променя предназначението на средствата в края на годината. 

18.2. Да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по 

общинския бюджет и от сметките за средства от Европейския съюз за плащания по 

проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни 

програми, национални и други програми, включително и на бюджетни организации, чиито 

бюджет е част от общинския бюджет. 

18.3. Да ползва временни безлихвени заеми от наличностите по сметки за чужди 

средства за текущо финансиране на одобрени по бюджета на общината разходи или за 

плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други 

международни и национални програми със срок на възстановяване 31.12.2020 г. 

19. Дава съгласие кметът на общината  

19.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да 

кандидатства за финансирането им със средства от Европейските структурни и 

инвестиционни фондове и на други донори, по международни, национални и други 

програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината и за 

изпълнение на общинския план за развитие. 
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19.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за 

финансиране на плащанията и за съфинансиране на общински програми и проекти. 

20. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета. 

 

Пета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 406/23.12.2019 г., относно: 

Приемане на Наредба за отмяна на Наредба № 11 за публично-частните партньорства, 

създавани на територията на община Две могили, област Русе. 

По нея докладва:  

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

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

Комисията по „Териториално устройство и строителство, общинска собственост, 

местно самоуправление и нормативна уредба” разгледа на свое заседание проекта на 

Наредба за отмяна на Наредба № 11 за публично-частните партньорства, създавани на 

територията на община Две могили, област Русе. Причините, които налагат приемането на 

Наредба за отмяна на Наредба № 11 за публично-частните партньорства, създавани на 

територията на Община Две могили, област Русе са, че в Държавен вестник бр. 45 от 

15.06.2012 г. е обнародван Закон за публично-частните партньорства, който влезе в сила 

на 01.01.2013 г. При анализ относно прилагането нормативния акт, извършен от 

Министерски съвет, е установено, че ПЧП е дефинирано като дългосрочно договорно 

сътрудничество за извършването на дейност от обществен интерес с цел постигане на по-

добра стойност на вложените публични средства и при разпределение на рисковете между 

публичния и частния партньор с оглед възможностите им да оценят, контролират и 

управляват тези рискове. Частният партньор винаги поема строителния риск и поне един 

от рисковете за наличност или за търсене на услугата от обществен интерес, с което 

дефинираното от ЗПЧП партньорство попада в обхвата на Директивата за концесиите.  

До момента на практика не са реализирани ПЧП проекти по ЗПЧП и Наредба № 11 

поради ограничения обхват на услугите, които е възможно да се предоставят чрез ПЧП, 

неефективната система на планиране и разрешаване на проектите за ПЧП, финансовите 

условия за реализацията на договорите за ПЧП и неподходящите процедури за избор на 

частен партньор. С цел избягване заобикалянето на правилата за избор на частен партньор 

в други форми на съдружия между държавата/общината (търговски и граждански 

дружества, договори за съвместна дейност), Законът за общинската собственост (ЗОС) 

императивно определят правилото, че публичните субекти може да учредяват или да 

участват в търговски дружества, чийто капитал не е изцяло тяхна собственост, само когато 

останалите съдружници/акционери са определени чрез провеждане на процедура по ЗОП, 
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като за публичния партньор е предвидена блокиращата квота. Анализът на изискванията 

на Директивата за концесиите и на съответствието на уредбата на Закона за концесиите 

/ЗК/ и на Закона за публично-частните партньорства /ЗПЧП/ налагат приемане на нов 

Закон за концесиите, който е в сила от 01.01.2018 г. и обедини действащите ЗК и ЗПЧП.  

Предвид изложените мотиви от МС, с § 3 от Преходните и заключителни 

разпоредби на новия Закон за концесиите, обнародван в ДВ бр. 96 от 01.12.2017 г. е 

отменен Законът за публично-частните партньорства /ЗПЧП/, като материята, предмет на 

уредба със ЗПЧП, попада в характеристиките на концесиите и е уредена със Закона за 

концесиите. Съгласно чл. 7, ал. 2 от Закона за нормативните актове /ЗНА/ наредбата се 

издава за прилагане на отделни разпоредби или други подразделения на нормативен акт от 

по-висока степен, а според чл. 8 от ЗНА всеки общински съвет може да издава наредби, с 

които да урежда, съобразно нормативните актове от по-висока степен, неуредени с тях 

обществени отношения с местно значение. По аргумент от чл. 13 от ЗНА актът по 

прилагане на закон губи изцяло или отчасти сила едновременно с отмяната на закона. В 

същия смисъл са и разпоредбите на чл. 75, ал. 2 и чл. 76, ал. 3 от АПК. Като колективен 

орган на местното самоуправление по смисъла на чл. 18, ал. 1 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, общинският съвет е овластен да издава 

нормативни актове, с които урежда, съобразно нормативни актове от по-висока степен, 

обществени отношения с местно значение. По силата на чл. 15 от Закона за нормативните 

актове наредбата трябва да съответства на Конституцията и на другите нормативни актове 

от по-висока степен. Съобразявайки цитираните разпоредби се налага отмяната на 

подзаконовия акт, приет от Общински съвет Две могили. 

Становището на втора комисия е предложеният ни проект на решение да бъде 

приет. 

Разисквания по пета точка нямаше. 

 

Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

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

406/23.12.2019 г. е явно, моля гласувайте. 

 

По пета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 2 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 4, ал. 1 и чл. 93 

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

комисии и взаимодействието му с общинската администрация, при спазване 

изискванията на чл. 75 - чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 8, чл. 

13, чл. 15, чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове и чл. 48 от Указ № 883 за 
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прилагане на Закона за нормативните актове и Докладна записка с вх. № 359#1 от 

19.12.2019 г. след проведено явно гласуване с 13 (тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) 

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

 

РЕШЕНИЕ 

№ 49 

 

 1. Приема Наредба за отмяна на Наредба № 11 за публично-частните партньорства, 

създавани на територията на община Две могили, област Русе. 

Приложение: Наредба за отмяна на Наредба № 11 за публично-частните 

партньорства, създавани на територията на община Две могили, област Русе. 

 

Шеста точка от дневния ред: 

Докладна записка от Юлиана Тодорова с вх. № 6/07.01.2020 г., относно: 

Прекратяване дейността на Временната комисия за изработване на проект за Правилник 

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

взаимодействието му с общинската администрация. 

По нея докладва:  

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

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

На 14.11.2019 г. комисията за изработване на проект за Правилник № 1 проведе 

заседание и изготви проекта, който беше приет миналия месец. Поставената задача е 

изпълнена и днес ние трябва да вземем решение за прекратяване  дейността на временната 

комисия. Становището на комисия е да приемем докладната записка във вида, в който ни 

е представена. 

Разисквания по шеста точка нямаше. 

 

Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Юлиана Тодорова с вх. № 6/07.01.2020 

г. е явно, моля гласувайте. 

 

По шеста 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. 51, ал. 3 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация и Докладна записка с вх. № 6 от 07.01.2020 г. след проведено явно 
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гласуване с 13 (тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържал се”, прие 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 50 

 

1. Прекратява дейността на Временната комисия за изработване на проект за 

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

взаимодействието му с общинската администрация  

 

Седма точка от дневния ред: 

Докладна записка от Юлиана Тодорова с вх. № 7/09.01.2020 г., относно: Избор 

на представители от Общинския съвет в Областния и Общинския съвет за намаляване на 

риска от бедствия. 

По нея докладва:  

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

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

Съгласно чл. 64, ал. 1 от Закона за защита при бедствия, Областният управител 

организира и ръководи защитата при бедствия в областта. За подпомагане неговата 

дейност се създава Областен съвет за намаляване на риска от бедствия, в който членове са 

кметовете на общини или оправомощени техни представители, по един представител на 

общинския съвет от всяка община на територията на областта, директорът на регионална 

дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението", директорът на областната 

дирекция на МВР, командирът на военното формирование на територията на областта, 

директорът на териториалната дирекция на Държавна агенция "Национална сигурност", 

директорът на центъра за спешна медицинска помощ, ръководителите на териториалните 

звена на централната администрация на изпълнителната власт, юридически лица, 

включително юридически лица с нестопанска цел, и други, имащи отношение към 

намаляването на риска от бедствия. 

Съгласно чл. 65а от същия закон Общинският съвет следва да си избере свои 

представители за създаване и на Общински съвет за намаляване на риска от бедствия. 

На 06.01.2020 г. в Общинския съвет бе получено писмо от Областния управител на 

област Русе с изх. № 04-00-62 от 06.01.2020 г., с което се иска актуализиране състава на 

Областния съвет за намаляване на риска от бедствия на Област Русе. 

В тази връзка е необходимо Общинският съвет да избере и предложи от своя 

състав членове, които да участват в работата на тези два съвета. 
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Предложението е в Областния съвет за намаляване на риска от бедствия да бъде 

избрана Юлиана Кънчева Тодорова – Председател на Общинския съвет, а в Общинския 

съвет за намаляване на риска от бедствия – Ахмед Недрет Ахмед и Румен Манолов 

Марков. 

Становището на втора комисия е предложеният ни проект на решение да бъде 

приет. 

Разисквания по седма точка нямаше. 

 

Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Юлиана Тодорова с вх. № 7/09.01.2020 

г. е явно, моля гласувайте. 

 

По седма 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. 64а, ал. 1 и ал. 2, чл. 65а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за 

защита при бедствия и Докладна записка с вх. № 7 от 09.01.2020 г. след проведено 

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

„Въздържал се”, прие 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 51 

 

1. Избира за свои представители, както следва: 

1.1. В Областния съвет за намаляване на риска от бедствия – Юлиана Кънчева 

Тодорова – Председател на Общинския съвет. 

1.2. В Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия – Ахмед Недрет Ахмед 

и Румен Манолов Марков. 

2. Препис от настоящото решение да бъде изпратено от Председателят на 

Общинския съвет на Областна администрация – Русе и Общинска администрация – Две 

могили. 

 

Осма точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 8/14.01.2020 г., относно: 

Бракуване на движима вещ – общинска собственост. 
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По нея докладва:  

1. Ахмед Недрет – секретар на Комисията по „Териториално устройство и 

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

Община Две могили е собственик на моторно превозно средство “Пежо 307”, с рег. 

№ Р 1008 РР, Рама № VF33C8HZB82240515, двигател №10FD010011723. Със своя 

Заповед № 13/08.01.2020 г., Кметът на Общината е назначил комисия, която да извърши 

проверка и да събере необходимите документи, относно техническото състояние на 

превозното средство. Комисията установи, че автомобилът е на 380 000 км. Съществуват 

множество забележки по външния му вид и не е в движение, поради техническа 

неизправност на двигателя, въпреки извършените ремонти през последните години. 

Ремонтът на ходовата част е нерентабилен. Гумите са износени. Предложението на 

комисията е да бъде изготвена Докладна записка до Общински съвет – Две могили за 

даване на съгласие за бракуване на превозното средство. Комисията предлага автомобилът 

да бъде предаден за вторични суровини като отделни части и детайли да бъдат запазени. 

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 Божидар Борисов с вх. № 8/14.01.2020 

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

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 31.01.2020 година  

 

Относно: Бракуване на движима вещ – 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 +   
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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   

 

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

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

администрация, чл. 36. ал. 4 Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с имоти и вещи – Общинска собственост в Община Две могили, област 

Русе, чл. 143, ал. 6 от Закона за движение по пътищата, 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. № 8 от 

14.01.2020 г. след проведено поименно гласуване с 13 (тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) 

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

 

РЕШЕНИЕ 

№ 52 

 

1. Дава съгласие да бъде бракувано моторно превозно средство „Пежо 307”, с рег. 

№ Р 1008 РР, Рама № VF33C8HZB82240515, двигател №10FD010011723. 

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

за изпълнение на решението. 

 

Девета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 9/14.01.2020 г., относно: 

Бракуване на движима вещ – общинска собственост. 

По нея докладва:  

1. Ахмед Недрет – секретар на Комисията по „Териториално устройство и 

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

Община Две могили е собственик на моторно превозно средство Пежо Експерт 

1.9D с рег. № Р 1022 РН, Рама № VF3224DH212390815, двигател № 6000073. Със своя 
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заповед № 13/08.01.2020 г., Кметът на Общината е назначил комисия, която да извърши 

проверка и да събере необходимите документи, относно техническото състояние на 

превозното средство. Комисията установи, че  автомобилът има множество забележки по 

външния си вид. Не е в движение, поради техническа неизправност, изразяваща се в 

проблеми в скоростната кутия, съединителя, стартера, не работи отоплителната система и 

не подлежи на ремонт. Гумите са износени. Трудно се намират резервни части и детайли 

на достъпни цени. Предложението на комисията е да бъде изготвена Докладна записка до 

Общински съвет – Две могили за даване на съгласие за бракуване на превозното средство. 

Комисията предлага автомобилът да бъде предаден за вторични суровини като отделни 

части и детайли да бъдат запазени. 

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 девета точка нямаше. 

 

Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 9/14.01.2020 

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

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 31.01.2020 година  

 

Относно: Бракуване на движима вещ – 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 +   
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9. Румен Манолов Марков +   

10. Соня Петрова Неделчева – Нечева  +   

11. Христина Димитрова Ефтимова +   

12. Юлиана Кънчева Тодорова +   

13. Юсеин Ахмедов Юсеинов +   

 Общо: 13   

 

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

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

местната администрация, чл. 36. ал. 4 Наредба № 7 за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с имоти и вещи – Общинска собственост в Община Две 

могили, област Русе, чл. 143, ал. 6 от Закона за движение по пътищата, 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. № 9 от 14.01.2020 г. след проведено поименно гласуване с 13 (тринадесет) гласа 

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

 

РЕШЕНИЕ 

№ 53 

 

1. Дава съгласие да бъде бракувано моторно превозно средство Пежо Експерт 1.9D 

с рег. № Р 1022 РН, Рама № VF3224DH212390815, двигател № 6000073. 

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

за изпълнение на решението. 

 

Десета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 10/15.01.2020 г., относно: 

Информация за сключени договори за извършване на услуга с личен труд в Община Две 

могили, основания и постигнати резултати за периода от месец Януари 2019 г. – до месец 

Декември 2019 г. 

По нея докладва:  

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

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

Предоставена ни е Информация за сключени договори за извършване на услуга с 

личен труд в Община Две могили, основания и постигнати резултати за периода от месец 

Януари 2019 г. – до месец Декември 2019 г. Общият им брой е 69 на четиридесет броя 
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лица на обща стойност от 39 100.96 лева, изброени са. Единствения въпрос, който искаме 

да зададем за кратко разяснение, понеже не става ясно е за т. 6 – за извършване на 

услугата „Контрол, управление и отчитане на документи във връзка с изпълнението на чл. 

19 от ПМС № 344 от 21.12.2018 г. и сключено споразумение № ФС 01-0733 от 28.12.2018 

г. между Агенция Социално подпомагане и Община Две могили – сключени са шест броя 

договора с лицата Айлин Юсеинова, Наталия Георгиева и Недка Гецова на обща стойност 

от 6 600.00 лева. 

Молим за кратко разяснение за какво става въпрос, иначе комисията приема така 

предоставената ни информация. 

В разискванията по десета точка участие взеха: 

1. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Както знае, че когато липсват достатъчно сили и средства, се пристъпва към 

сключването на такива договори. Както знаете в предходната година проектите личен 

асистен и лична помощ, които вървяха съвместно в един  по-дълъг период от време са 

свързани с изготвянето на редица документи, чрез които трябва да бъдат отчитани 

финансовите средства. Тъй като  служителят, който трябваше да отговаря по тази 

отчетност, имам само един експерт по социалните дейности и не е в състояние да поеме 

всичко това, затова се наложи да разпраделим отговорностите между лица от общинската 

администрация, които в извънработно време вършиха това, за което им беше заплатено. 

 

Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

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

10/15.01.2020 г. е явно, моля гласувайте. 

 

След приключване на разискванията по десета точка от дневния ред, 

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

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

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

комисии и взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с 

вх. № 10 от 15.01.2020 г. след проведено явно гласуване с 13 (тринадесет) гласа „За”, 0 

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

 

РЕШЕНИЕ 

№ 54 
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1. Приема за сведение Информация за сключените договори за извършване на 

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

от месец Януари 2019 г. – до месец Декември  2019 г. включително. 

 

Единадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 11/15.01.2020 г., относно: 

Информация за работата на общинската администрация по административното 

обслужване на физическите и юридическите лица през 2019 г. 

По нея докладва:  

1. Румен Марков – председател 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 представената 

ни информация за работата на общинската администрация по административното 

обслужване на физическите и юридическите лица през 2019 г. 

Дирекция „Административноправно и информационно обслужване” подпомага 

осъществяване правомощията на кмета на общината и извършва дейности по 

административното обслужване при предоставяне на административни услуги на 

гражданите и бизнеса в областта на гражданското състояние, адресна регистрация, както и 

води регистъра на Нотариалните заверки. 

Административното обслужване обхваща всяка дейност по извършване на 

административни услуги от структурите на общинска администрация. Общите правила за 

организацията на административното обслужване са определени в Наредбата за 

адмистративното обслужване, а за неуредените въпроси са утвърдени  вътрешни правила. 

Административното обслужване в дирекциите е организирано по отдели чрез пряко 

ангажирани служители, които предоставят информация относно: предлаганите 

административни услуги на достъпен и разбираем език; различните комуникационни 

средства и начини за достъп до администрацията - посещение на място, поща и 

електронна поща, телефон, факс и др.; отговарят на запитвания от общ характер и 

насочват въпросите по компетентност до звената в съответната администрация, както и 

към други административни органи, компетентни по съответния въпрос; предоставят 

стандартни бланки на заявления за административни услуги; приемат и регистрират 

заявления и искания, жалби и протести, сигнали и предложения; приемат заявления и 

регистрират устни запитвания по Закона за достъп до обществена информация; дават 

информация за пълния набор от необходимите документи свързани с предоставянето 

на определена услуга и разясняват изискванията, на които трябва да отговарят 
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заявлението или искането за извършване на административната услуга, жалбата, 

протестът, сигналът или предложението; дават информация за хода на работата по 

преписка; осъществяват връзката с останалите звена от администрацията по повод 

осъществяване на административното обслужване; насърчават потребителите на 

административни услуги да изразяват мнения и препоръки относно качеството на 

предоставяните услуги; разясняват начина на плащане на заявената административна 

услуга. 

Данните за вида и броя на предоставените административни услуги от трите 

дирекции в общинска администрация Две могили, вкл. от кметствата за периода от 

01.01.2019 г. до 31.12.2019г. са отчетени в Приложение № 1. 

Общият брой на предоставените административни услуги и преписки на физически 

и юридически лица през 2019 г. са както следва: 

1. Общ брой предоставени административни услуги – 8 766 бр. 

2. Общ брой просрочени преписки – 0. 

3.   Общ брой жалби по АПК – 25 бр.  

4. Брой на жалби по повод лошо администриране - 0. 

Всички преписки към момента са приключени с изпратен отговор на лицето, 

подало сигнала. Оставени без разглеждане са анонимните сигнали и жалби. 

Служителите на общинска администрация Две могили имат утвърдени длъжностни 

характеристики, в които са включени необходимите компетенции за работа с 

потребителите на услуги, предоставяни на гражданите и бизнеса. 

Дирекциите и отделите в общината, извършващи административно обслужване са 

оборудвани с необходимите технически средства за ефективно обслужване на 

потребителите и през 2019 г. са закупени нови компютърни системи, бързо сканиращи 

устройства  и копирна техника.   

Община Две могили реално работи в Системата за електронен обмен на съобщения 

(СЕОС) от края на 2018 г. За периода 01.01. - 31.12.2019 г. в системата за Електронен 

обмен са заявени 651 заявки за регистрация и 274 изходящи преписки, като 

регистрираните документи са гарантирани с електронен подпис. Това позволява да бъде 

проследено точното време на изпращане, получаване и регистриране на документа. По 

този начин се повишава контрола върху институциите както от страна на потребителите, 

така и между самите администрации.  

В общинска администрация Две могили се прилагат следните средства и 

механизми за обратна връзка с потребителите: 
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- чрез посещение на място в сградата общината и кметствата, където 

потребителят може да подаде писмен или устен сигнал за 

удовлетвореност/неудовлетвореност от предоставено административно обслужване; 

- чрез изпращане на конкретен сигнал за удовлетвореност/неудовлетвореност от 

предоставено административно обслужване – по поща, на посочен факс или на обявен 

e-mail адрес на община Две могили; 

-  чрез писмено изразено мнение или коментар, които потребителят може да 

впише или пусне в поставената за тази цел Книга и Кутия за мнения и предложения в 

общината; 

- чрез попълване на Анкетна карта за проучване на удовлетвореността на 

потребителите на административни услуги и пускането й в поставената за целта Кутия 

или в съответната административна структура. 

Тези механизми дават възможност на потребителите да подават предложения за 

подобряване и усъвършенстване на организацията и дейността на администрацията 

и за решаване на възникнали въпроси, които са от компетентността на дирекциите, 

по удобен за тях начин. 

Формулярите от образеца на Анкетната карта са на разположение на гражданите в 

отделите и на сайта на общината. Анкетата е анонимна и се попълва по желание от 

потребителите. Анонимността е допълнителен стимул за гражданите – потребители на 

административните услуги, за да изразят своето мнение. За отчетния период няма 

попълнени образци на Анкетни карти от потребителите на административни услуги. Често 

заявяват, че предоставената информация за услугите е ясна, точна и пълна и предпочитат 

бързите и експресни услуги. Потребителите на услуги оценяват отношението на 

служителите към тях като много добро и добро. Мнението за служителите, които 

обслужват потребителите е по-скоро компетентни, обслужвани по-бързо и по- качествено, 

както и че не са били обект на корупционни действия от страна на служители на 

администрацията. 

През отчетния период регистрираните в системата за документооборот, секция 

„Входяща преписка“, са общо 5451 броя писмени отговора по искания, жалби и писма от 

граждани, включително и кореспонденцията, водена с други общини и институции. Към 

момента няма просрочени отговори на заведени преписки. Утвърдени са правила за работа 

в система за електронен обмен на съобщенията в община Две могили. Длъжностните лица, 

пряко ангажирани с деловодната дейност и документооборота, са отговорни за спазването 

на правилата.  

През 2019 г. са разгледани 100 преписки, касаещи измерване, кубиране и 

маркиране на дървесина, добита извън горския фонд с общинска марка. Издадени са 100 
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разрешения за транспортиране на добита дървесина извън горските територии, 2 броя 

удостоверения за регистрация на пчелни семейства и 36 бр. карти за паркиране на хора с 

увреждания. Обработени са 9 броя заявления за изплащане на рентни вноски на 

собственици на земи. Във връзка с издадените през годината разрешителни за извършване 

на амбулантна търговия и за ползване на терен общинска собственост за поставяне на 

маси за сервиране на открито, служителите от общината осъществяваха постоянен 

контрол.  

По време на извършените през годината проверки за спазване на наредбите на ОбС 

Две могили по Наредба № 2 за търговска дейност на територията на община Две могили 

няма съставен акт за нарушение, по Наредба № 3 за поддържане и опазване на 

обществения ред, опазване на собствеността и чистотата с АУАН са констатирани 2 

нарушения, по Наредба № 14 за изграждане и опазване на зелената система - 1 брой, по 

Наредба № 17 за пожарна безопасност и спасяване на населението - 2 броя.  Констатирани 

нарушения по Закона за горите - 1 съставен акт на стойност 50,00 лв., за незаконно 

отсичане на дърво - 1 акт на стойност 100,00 лв., по Закона за предучилищно и училищно 

образование е съставен 1 акт и по ЗБППМН също 1 акт. Наложели са глоби за 550.00 лв. 

от съставените актове за нарушения, а събраните глоби са 400.00 лв.  

През отчетния период за принудително събиране от частен съдебен изпълнител са 

изпратени 71 преписки на обща стойност 68 049.00 лв., от които 29 преписки са 

приключени и са събрани 15 341.00 лв. за стари задължения.  

Наблюдава се ръст в броя на преписките по издаване на различни по вид 

удостоверения и скици, свързани с устройство на територията с около 13 %. Броят на 

услугите, свързани с разрешителния режим за строителство – одобрени проекти и 

разрешения за строеж е в по-малък обем, в сравнение с предходната година.  

Няма отчетен отказ от предоставянето на услуга и достъп до публична 

информация, както и постъпила жалба за лошо администриране. Гражданите и бизнесът 

считат, че администрацията се старае да бъде компетентна и внимателна при 

обслужването, не отказва съдействие при попълване на видовете образци. Не срещат 

затруднение при използването на интернет сайта на общината като средство за получаване 

на информация, но може да се помисли за обновяване на визията на интернет страницата, 

за публикуването на повече актуална информация и предоставяне на възможност за 

подаване на електронни заявления. 

С въвеждането на плащанията с ПОС-терминално устройство, община Две могили 

се стреми да улесни максимално своите граждани и представители на бизнеса, 

предлагайки им съвременни услуги и методи на обслужване. С ПОС устройството са 

платени 3 пъти повече задължения в сравнение с 2018 г., а именно – 30 492 лв. Общината 
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акцентира върху безналичните плащания в администрацията и намаляване на 

административната тежест на задължените лица при извършване на техните плащания. 

Община Две могили в качеството си на възложител на обществени поръчки 

проведе процедури по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП). В съответствие с 

принципите на публичност, прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, 

равнопоставеност и недопускане на дискриминация за периода 01.01.2019 г. - 31.12.2019 г. 

са възложени обществени поръчки и проведени следните процедури: 

Една процедури по чл. 20, ал. 1 от ЗОП – възложена. 

Процедури по чл. 20, ал. 2 от ЗОП - проведени – 11 броя, от които прекратени – 4 

броя, възложени - 6 и отворена – 1 брой. 

Пряко договаряне – възложена – 1 брой. 

Процедури по чл. 20, ал. 3 от ЗОП – възложени - 5 броя, оттеглена – 1 брой, в 

процес на сключване на  договор – 1 брой.  

Всички процедури са публикувани в профила на купувача и в регистъра на 

обществените поръчки  към Агенцията за обществени поръчки. 

Чрез ефективното прилагане на Наредбата за условията и реда за оценяване 

изпълнението на служителите в държавната администрация, идентифицираме 

потребностите от обучение на служителите. Целта е постигане на съответствие между 

необходимостта от обучение и практическото прилагане на резултатите от него. 

През отчетния период са предприети редица други стъпки за облекчаване на 

административното обслужване чрез премахване на изискването за предоставяне на 

документи, които могат да бъдат проверени по служебен път.  

Всички потребители на административни услуги в общината са били обслужени 

качествено и в срок, видно и от липсата на сигнали и оплаквания относно обслужването 

на гражданите и бизнеса.  

 Служителите, изпълняващи функциите по административното обслужване са 

осигурени с необходимата информационна и комуникационна техника, което им 

позволява да предоставят качествено административно обслужване.  

Общината предвижда да продължи да спазва заложените цели, а също така има 

готовност за присъединяването към „Единен модел за заявяване, заплащане и 

предоставяне на електронни административни услуги”. 

Становището на втора комисия е информацията да бъде приета в представения и 

вид. 

Разисквания по единадесета точка нямаше. 

 

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

11/15.01.2020 г. е явно, моля гласувайте. 

 

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

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

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

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация и Докладна записка с вх. № 11 от 15.01.2020 г. след 

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

(нула) гласа „Въздържал се”, прие 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 55 

 

1. Приема предоставената Информация за работата на общинската администрация 

по административното обслужване на физическите и юридическите лица през 2019 г., 

като дава положителна оценка на работата на общинската администрация по 

административното обслужване на физически и юридически лица за 2019 год. 

Приложение: Информация за работата на общинската администрация по 

административното обслужване на физическите и юридическите лица през 2019 г. 

 

Дванадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 12/16.01.2020 г., относно: Отчет 

за изпълнение на решенията на Общински съвет - Две могили от общинската 

администрация за второто шестмесечие на 2019 година. 

По нея докладва:  

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

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

Втора комисия разгледа на свое заседание представеният отчет за изпълнение на 

решенията на Общинския съвет от общинската администрация за второто шестмесечие на 

2019 г. Както винаги отчетът е представен в табличен вид, което дава по-пълна яснота, 

подробен и много добре подготвен. Становището на комисията е отчетът да бъде приет.  

Разисквания по дванадесета точка нямаше. 

Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

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

12/16.01.2020 г. е явно, моля гласувайте. 
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По дванадесета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, 

ал. 1, т. 24 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 

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

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация във връзка с Решение № 29 по Протокол № 3 от 

20.12.2019 г. и Докладна записка с вх. № 12 от 16.01.2020 г. след проведено явно 

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

„Въздържал се”, прие 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 56 

 

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

общинска администрация Две могили за второто шестмесечие на 2019 година. 

Приложение: Отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет от 

общинската администрация за второто шестмесечие на 2019 година. 

 

 Тринадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 14/16.01.2020 г., относно: 

Мониторингов доклад на Община Две могили за 2019 година за изпълнението на 

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

По нея докладва:  

1. Румен Марков – член на Комисията по „Образование, култура, 

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

политика”: 

На вниманието ни е предоставен Мониторингов доклад на Община Две могили за 

2019 година за изпълнението на Областната стратегия за интегриране на ромите /2012 – 

2020/ на област Русе. 

В него са включени данни от всички образователни структури на територията на 

общината, също така на полицейското управление, от междуведомствената комисия. 

Обширно написан 18 страници доклад. Хубавото е, че няма някакви проблеми на 

територията на Общината, относно ромите, а и не само ромите, а и малцинствените групи 

намиращи се на наша територия. 

Докладът беше разгледан на заседание на трета комисия и го приемаме във вида, в 

който ни е предложен. 
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Разисквания по тринадесета точка нямаше. 

 

Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

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

14/16.01.2020 г. е явно, моля гласувайте. 

 

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

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

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

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация във връзка с Решение № 29 по Протокол № 3/20.12.2019 

г. и Докладна записка с вх. № 14 от 16.01.2020 г. след проведено явно гласуване с 13 

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

прие 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 57 

 

1. Приема Мониторингов доклад на Община Две могили за 2019 година за 

изпълнението на Областната стратегия за интегриране на ромите /2012 – 2020/ на област 

Русе. 

Приложение: Мониторингов доклад на Община Две могили за 2019 година за 

изпълнението на Областната стратегия за интегриране на ромите /2012 – 2020/ на област 

Русе. 

 

 Четиринадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 18/17.01.2020 г., относно: 

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

за 2019 година. 

По нея докладва:  

1. Румен Марков – член на Комисията по „Образование, култура, 

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

политика”: 

Следващият отчет, който ни е предложен за приемане е за изпълнение на 

Общинския план за младежта на Община Две могили за 2019 година. 
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Тука също много сериозно са положени усилия и труд. Представени са в табличен 

вид всички мерки и мероприятия, проведени от всички детски градини, училища, ЦПЛР и 

ЦОП на територията на общината. Както видяхме и в новия бюджет, който е приет, за 

съжаление, няма достатъчно средства за всички мероприятия, но като мероприятия, които 

са извършени през предходната година, а в следващата докладна ще видим в плана 

мероприятията вече за тази 2020 година, работи се в тази насока, както в детските 

градини, така и в училищата, в ЦПЛР и можем за изкажем похвала както на директорите 

на тези детски градини и училища, така и на служителите от общинска администрация, 

които се занимават с образованието. 

Становището на трета комисия е отчетът да бъде приет в представения му вид. 

Разисквания по четиринадесета точка нямаше. 

 

Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

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

18/17.01.2020 г. е явно, моля гласувайте. 

 

По четиринадесета точка от дневния ред, Общинският съвет, на основание чл. 

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

местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 10 от Правилник № 1 за организацията и 

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация, чл. 15, ал. 4 от Закона за младежта и Докладна записка 

с вх. № 18 от 17.01.2020 г. след проведено явно гласуване с 13 (тринадесет) гласа „За”, 

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

 

РЕШЕНИЕ 

№ 58 

 

1. Приема Отчет за изпълнение на Общинския план за младежта на Община Две 

могили за 2019 година. 

Приложение: Отчет за изпълнение на Общинския план за младежта на Община 

Две могили за 2019 година. 

 

 Петнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 17/17.01.2020 г., относно: 

Приемане на Общински план за младежта на Община Две могили за 2020 година. 

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

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

Трета комисия разгледа на свое заседание предложения ни Общински план за 

младежта за 2020 г. Той е разработен съгласно изискванията на Закона за младежта и 

Националната стратегия за младежта. В него са заложени дейности, свързани с развитието 

на младите хора, работа с деца и младежи. В него са набелязани конкретни и  интересни 

мероприятия, чрез които да се повиши гражданската активност на младежите в общината. 

Планът е разработен изключително добре, много старание е вложено в изготвянето му, 

поради което становището на комисията е докладната записка да бъде приета. 

Разисквания по петнадесета точка нямаше. 

 

Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

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

17/17.01.2020 г. е явно, моля гласувайте. 

 

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

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

местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 10 от Правилник № 1 за организацията и 

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация, чл. 15, ал. 4 във връзка с чл. 16, ал. 1 от Закона за 

младежта и Докладна записка с вх. № 17 от 17.01.2020 г. след проведено явно 

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

„Въздържал се”, прие 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 59 

 

1. Приема Общински план за младежта на Община Две могили за 2020 година. 

2. Упълномощава Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите 

действия за изпълнение на Решението на Общински съвет. 

Приложение: Общински план за младежта на Община Две могили за 2020 година. 

 

 Шестнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 19/20.01.2020 г., относно: 

Информация за резултатите от участието на Община Две могили през 2019 г. в проекти по 

различните оперативни програми и изпълнени със средства от Републикански бюджет.  
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По нея докладва:  

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

Информация за резултатите от участието на Община Две могили през 2019 г. в 

проекти по различните оперативни програми и изпълнени със средства от Републикански 

бюджет е разделена на три части – това, което е изпълнено, което е в процес на 

изпълнение и готови за кандидатстване нови проекти. Няма да се впускам в подробности, 

това което е изпълнено го знаете, то се вижда. Продължава да тече проекта по 

интеграцията до края на 2020 година, продължава да тече проекта по рекултивация на 

сметището. В процес на изпълнение също така е ремонта на читалището в Баниска и 

проекта в Помен за здравната служба. Чакащите одобрение са 12 проекта, които обхващат 

и сгради и улици.  

Информацията беше разгледана на комисията по бюджет и финанси и се приема 

във вида, в който ни е предоставена. 

В разискванията по шестнадесета точка участие взеха: 

1. Румен Марков – Общински съветник: 

Имам една така лека забележка към изготвилия информацията – беше хубаво на 

изпълнените проекти да се напише общата стойност, така както е написано на тези, които 

са в процес на изпълнение. 

2. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 

Без да гледам никаква справка, изпълените проекти са общо за около 14 милиона 

лева, просто не исках да ги зачитам, а като сбор – всеки може да си ги сборува. 

 

Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

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

19/20.01.2020 г. е явно, моля гласувайте. 

 

По шестнадесета точка от дневния ред, Общинският съвет, на основание чл. 

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

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

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация и Докладна записка с вх. № 19 от 20.01.2020 г. след 

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

(нула) гласа „Въздържал се”, прие 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 60 
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1. Приема Информация за резултатите от участието на Община Две могили през 

2019 г. в проекти по различните оперативни програми и изпълнени със средства от 

Републикански бюджет.  

Приложение: Информация за резултатите от участието на Община Две могили 

през 2019 г. в проекти по различните оперативни програми и изпълнени със средства от 

Републикански бюджет.  

 

 Седемнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 20/20.01.2020 г., относно: 

Предоставяне безвъзмездно за управление на Кметство – с. Баниска на МПС, собственост 

на Община Две могили. 

По нея докладва:  

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

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

Община Две могили притежава лек автомобил с марка УАЗ, който не се използва за 

задоволяване нуждите на Общината. От Кметство с. Баниска е постъпило искане за 

осигуряване на лек автомобил от страна на Общината за задоволяване на транспортните 

нужди на Кметството, което към настоящия момент не разполага с такъв. Въпросният 

автомобил ще послужи на Кметството за опесъчаване на улиците в селото през зимния 

сезон, за превозване на работниците от Кметството до различни обекти на работа извън 

селото, за пренасяне на различни тежки инструменти и инвентар, необходими за работата 

им, както и за други транспортни нужди. 

Съгласно чл. 12, ал. 1 от Закона за общинската собственост: „Имотите и вещите - 

общинска собственост, се предоставят безвъзмездно за управление на юридически лица и 

звена на общинска бюджетна издръжка.”, а съгласно чл. 32 от Наредба № 7 за реда на 

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

Община Две могили, област Русе, предоставянето за управление се осъществява от Кмета 

на Община Две могили след Решение на Общински съвет. 

Комисията по „Териториално устройство и строителство, общинска собственост, 

местно самоуправление и нормативна уредба” разгледа на свое заседание предложението 

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

Разисквания по седемнадесета точка нямаше. 

 

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

20/20.01.2020 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 31.01.2020 година  

 

Относно: Предоставяне безвъзмездно за управление на Кметство – с. Баниска на 

МПС, собственост на 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 +   

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 седемнадесета 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. 12, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 32 

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

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

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

комисии и взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с 

вх. № 20 от 20.01.2020 г. след проведено поименно гласуване с 13 (тринадесет) гласа 

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

№ 61 

 

1. Дава съгласие за предоставяне безвъзмездно за управление на лек автомобил 

УАЗ с рег. № Р 7731 РР, собственост на Община Две могили за срок от 2 години на 

Кметство – с. Баниска; 

2. Възлага на Кмета на Общината да предприеме необходимите действия за 

привеждане на решението в изпълнение; 

 

 Осемнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 23/20.01.2020 г., относно: 

Приемане на информация за дейността на Общинско предприятие „Обществено хранене” 

за периода 01.07.2019 г. – 31.12.2019 г. 

По нея докладва:  

1. Драгомир Дамянов – член на Комисията по „Бюджет и финанси”: 

Комисията по „Бюджет и финанси” разгледа на свое заседание предоставената ни 

информация за дейността на Общинско предприятие „Обществено хранене” за периода 

01.07.2019 г. – 31.12.2019 г. и като цяло я подкрепя.  

Аз ще акцентирам върху няколко неща: 

1. Учениците, ползващи услугата на предприятието са между 60 и 70 на ден. 

Цената на един купон е 2.30 лв., като той се заплаща изцяло от родителите на учениците. 

Продадените купони за периода са 5 026 броя на стойност 11 559.80 лв. На заседанието на 

комисията направихме предложение да се направи проучване и на другото училище, да се 

хранят учениците и там, които са около 150 деца, защото при така представената ни 

информация излиза, че по-малко от 10 % от децата се хранят там. Всичко е въпрос на 

организация, за да може предприятието да има по-високи приходи. 

2. В Домашен социален патронаж се обслужват 149 души пенсионери и социално 

слаби жители на Общината, които си плащат изцяло обяда. 

3. Топлия обяд ползват 75 потребители. 

4. За Обществената трапезария също 75 човека ползват услугата. 

5. Други отчети, които са дадени за функционирането на пещерата и хижата. 

Дадените преходи тук за този период са около 40 000 лева, като от рекламни материали са 

749.50 лв.; от павилиона са 12 472.08 лв и от нощувки в хижата са само 707 лв. 

Тук нашата препоръка беше да може да се удължи периода на ползване на 

павилиона и на хижата, а не са е с пози период, в който работи само пещерата – от м. 
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април до м. октомври. Където е този павилион да се построи с проект посетителски 

център, където след изтичане на периода на работа на пещерата да могат чуждестранните 

туристи да влязат в този център да видят виртуално всички забележителности на пещерата 

и да може да се удължи използването на този общински туристически обект. Това също е 

една голяма инвестиция, която трябва да решим дали ще можем да я направим и това 

зависи от общинското ръководство дали самостоятелно с общински финанси или чрез 

кандидатстването по някой проект, защото това е един съществен приход, който ще влезе 

в общинския бюджет  

Общо бюджета на цялото предприятие е 343 000 лева, от които собствените 

приходи са 218 000 лева или общината дофинансира около 129 000 лива. Както каза и 

кмета на Общината целта е да бъдат занулени разходите, защото това предприятие е със 

социална насока. 

Предприятието си е насочило няколко дейности, планирани за развитието му, като 

Ремонт на покрива на хижа „Орлова чука“; Монтиране на гръмоотводи на хижата, 

павилиона и паркинга в района на пещера „Орлова чука“; Обособяване на детска 

площадка в района на пещера „Орлова чука“, изработена от природни материали; 

Възстановяване на осветлението по алеята към пещерата; Закупуване на нова готварска 

печка за дейността на предприятието, защото и самите туристи които идват да могат да 

останат и да похарчат някой лев. 

Трябва да се помисли и за рекламната дейност да се развие по-добре, ако трябва и 

някой допълнителен сайт да се направи, за да се популяризира това място. 

Това са и нашите препоръки към г-н Цветанов и хората, които работят там, защото 

имат достатъчно възможности за изява. 

Още нещо искам да кажа, което е лично мое мнение – в бюджета, който приехме в 

една от точките пишеше, че числеността на предприятието е записана в приложение 7, но 

в това приложение 7 няма никаква численост, нито в информацията, която дава и г-н 

Цветанов, така че ние не знаем колко човека реално работят в това общинско 

предприятие. Смятам, че това е пропуск, защото когато приемаме бюджета, ние не знаем 

тези пари, които ги залагаме за какъм персонал се отнасят. 

В разискванията по осемнадесета точка участие взеха: 

1. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 

В действителност имаше препоръки от страна на комисията да се направи кетъринг 

от общинското предприятие за други училища, предприятия и т.н. и не само в Община 

Две могили, а и извън нея, за да можем да занулим разходите и дофинансирането от 

страна на общината да бъде по-малко. 

2. Явор Цветанов – Управител на ОП „Обществено хранене”: 
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За броя на служителите, които работят в предприятието, да, наистина не е записан 

в информацията, защото той е упоменат в Правилник № 6, който е за дейността на 

общинското предприятие, като бройката им е 19 и за тази година сме съгласували с кмета 

да я намалим на 18 – един от работниците се пенсионира и на негово място няма да 

назначаваме човек с цел намаляване на разходите на предприятието. Разходите за заплати 

са най-голямото перо в бюджета и ще се опитаме да го намалим максимално. 

Всичко останало съм го описал в информацията, вярно е, че има лек спад в 

посетителите, но мисля, че това с малко по-добра реклама може да се постигне. Всичко 

останало се стараем да върви нагоре и това се вижда от съпоставките, които съм направил 

с предходните години. 

Искам да благодаря на общината и лично на Кмета за автомобила, който ни 

предоставиха, защото нашата дейност основно е свързана с разнос на храна и имаме 

нужда от такъв. Ще се радваме ако има възможност да ни бъде предоставен още един. 

3. Соня Петрова Неделчева – Нечева – Общински съветник: 

Наистина, че на предприятието са му вменени социалните функции, но да не 

забравяме, че най-големият ресурс на общината се стопанисва от общинското 

предприятие и в тази насока трябва да вървим към повишаване на приходите, а не да 

вървим в намаление в заплати, персонал и т.н. Надявам се при отчета на шест месечието 

малко по-подробно да ни бъдат представени слабите места на предприятието, с 

отчетените приходи, разходи за храна, горива и т.н. в разбивка.  

 

Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

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

396/09.12.2019 г. е явно, моля гласувайте. 

 

След приключване на разискванията по осемнадесета точка от дневния ред, 

Общинският съвет, на основание чл. 7, ал. 1, т. 4 от Правилник № 6 за устройството 

и дейността на Общинско предприятие „Обществено хранене”, чл. 21, ал. 1, т. 23 във 

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

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

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация и Докладна записка с вх. № 23 от 20.01.2020 г. след проведено явно 

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

„Въздържал се”, прие 

 

РЕШЕНИЕ 
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№ 62 

 

1. Приема информация за дейността на Общинско предприятие „Обществено 

хранене”за периода 01.07.2019 г. – 31.12.2019 г. 

Приложение: Информация за дейността на Общинско предприятие „Обществено 

хранене”за периода 01.07.2019 г. – 31.12.2019 г. 

 

 Деветнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Красимира Русинова с вх. № 25/20.01.2020 г., относно: 

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

малолетните и непълнолетните - гр. Две могили за 2019 г. 

По нея докладва:  

1. Ивайло Пенев – председател на Комисията по „Образование, култура, 

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

политика”: 

Комисията по „Образование, култура, вероизповедания, символика, младежта, 

спорта и туризма, здравеопазване и социална политика” разгледа на свое заседание 

преставения ни отчет за дейността на МКБППМН. Съставът на комисията към Община 

Две могили отговаря на изискванията съгласно чл. 6, ал. 2 от Закона за БППМН. 

Председател на МКБППМН през отчетния период е Красимира Русинова – заместник - 

кмет на Общината; Секретар на МКБППМН е Илиана Милкова Калчева – мл. експерт 

„Образование и спорт”.  

 Съставът на комисията през изминалата 2019 г. включва 7 души, представители на 

общинската администрация, както и началник отдел „Закрила на детето” към Дирекция 

„Социално подпомагане” – гр. Две могили, директор на ЦПЛР „Д-р Пангелов” – гр. Две 

могили, инспектор на РУ към МВР, управителя на Център за обществена подкрепа – гр. 

Две могили, педагози. 

 Към настоящия момент към Местната комисия работят и двама обществени 

възпитатели. Предстои обявяване на подбор за обществени възпитатели. 

През изминалата година МКБППМН организира следните мероприятия по 

превенция на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни: По покана на 

МКБППМН в НЧ ”Св. св. Кирил и Методий” – гр. Две могили гостува Драматичен театър 

Търговище с театралната постановка „Лоши деца”. Постановката е насочена към младите 

хора и разглежда проблемите за насилието в училище. Също по покана на МКБППМН в 

СУ „Св. св. Кирил и Методий” – гр. Две могили гостува мобилен планетариум, който 

потопи най-малките ученици в магията на космоса и звездите. Съвместно с 
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ЦПЛРИСКИОНИС „Д-р Пангелов” бе проведен конкурс за есе „Трети март – символ на 

нашата свобода”. В него участваха ученици от различни възрастови групи от СУ „Св. св. 

Кирил и Методий” и ПГСС „К. А. Тимирязев” – гр. Две могили, като най-добрите есета 

бяха отличени с материални награди – книги. Във връзка с отбелязване на 21.11 – Ден на 

християнското семейство бе проведен конкурс за детска рисунка на тема: „Моето 

семейство”. На отличените бяха раздадени предметни награди. МКБППМН съвместно с 

ЦПЛР „Д-р Пангелов” организира посещение на Панорама „Плевенска епопея 1877” и 

Регионалния исторически музей в град Плевен на участващите в кръжока „Съхрани 

българското” към ЦПЛР „Д-р Пангелов”. Съвместно с Център за обществена подкрепа – 

гр. Две могили бе организиран Празник за всички деца от града по случай 1-ви юни – 

Международния ден на детето. През 2019 година МКБППМН съвместно с ЦПЛР „Д-р 

Пангелов” организира Турнир по волейбол между отборите на ПГСС „К. А. Тимирязев” – 

гр. Две могили и СУ „Св. св. Кирил и Методий” – гр. Две могили. Всички участвали в 

турнира бяха наградени с предметни награди. Отново съвместно с ЦПЛР „Д-р Пангелов” 

бе организирано състезание по колоездене за деца от различни възрастови групи. Всички 

участвали получиха грамоти и предметни награди. МКБППМН традиционно организира 

провеждането на Общински футболен турнир между футболните отбори на ПГСС „К. А. 

Тимирязев” – гр. Две могили и СУ „Св. св. Кирил и Методий” – гр. Две могили. 

Участвалите в турнира бяха поощрени с предметни награди. Секретарят на МКБППМН е 

включен със Заповед на Началника на РУО в два от трите екипа за обхват на ученици в 

изпълнение на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и 

задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна 

възраст. През периода не са постъпвали заявки към МКБППМН за консултиране на деца и 

родители от училищата на територията на община Две могили. Членове на МКБППМН не 

са участвали в Училищни комисии по превенция през отчетния период. Обществените 

възпитатели са провеждали периодични срещи с родители на деца, извършили 

противообществени прояви и с разгледани възпитателни дела с цел изясняване на 

проблемите в поведението на детето и намиране на решения. През отчетния период няма 

деца с асоциално поведение поставени под настойничество/попечителство.   

На територията на Община Две могили има три училища, като броят на учениците 

в тях е 633 към 01.12.2019 г. по данни от НЕИСПУО. През изминалата 2019 г. и във връзка 

с образуваните възпитателни дела не се наблюдава повишаване на противообществените 

прояви, не са констатирани умишлени вреди или жестокости. Регистрираните 

противообществени прояви са кражби, бягство от дома, разрушаване на общинско 

имущество.  
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През отчетния период няма регистрирани криминални деяния от футболни агитки, 

както и участие на малолетни и непълнолетни в тях. Няма регистрирани 

противообществени прояви на насилие, мотивирани от расова, верска и етническа омраза. 

През 2019 г. не са настанявани малолетни и непълнолетни във Възпитателни 

училища интернати или Социално-педагогически интернат.  

През 2019 година са образувани 6 възпитателни дела, след постъпили 

Постановления от Районна Прокуратура – Бяла. Две от делата са разгледани през януари 

2020 година, а едно от делата е изпратено на МКБППМН – гр. Бяла по компетентност, тъй 

като постоянния адрес на лицето е в община Бяла. Четири от делата са за извършено 

деяние по чл. 194, ал. 1 от НК /кражба/, едно за разрушаване на общинско имущество и 

едно за бягство от дома. 

Всички дела през отчетния период са приключени. Не са получавани сигнали за 

извършени повторни деяния.  

Не са констатирани нарушения от съвместната дейност на Местната комисия и 

намиращите се на територията на общината институции, с които тя е в непрекъснат 

контакт.  

Наложените възпитателни мерки на малолетните и непълнолетните през отчетния 

период са както следва: предупреждение – 4 броя; Задължаване да участва в консултации, 

обучения и програми – 0 броя; Забрана на непълнолетния да се среща и да установява 

контакт с определени лица – 3 броя; Поставяне под възпитателен надзор на родителите 

или на лицата, които ги заместват, със задължение на полагане на засилени грижи – 1 

брой; Определена работа в полза на обществото – 5 броя и Предупреждение за 

настаняване във ВУИ – 1 брой. 

През отчетния период в МКБППМН не са постъпвали решения по отношение на 

непълнолетни с които са освободени от наказателна отговорност и им е наложено 

административно наказание. 

Съдействие относно психологическата работа с деца с проблемно поведение и 

техните родители оказва Центъра за обществена подкрепа – гр. Две могили. Към 

настоящия момент едно от децата с регистрирана противообществена проява е заявено, 

като потребител на услуги в Центъра. 

През 2019 г. към МКБППМН работят двама обществени възпитатели – юрист и 

педагог. Предстои публикуване на обява на интернет страницата на Община Две могили 

за прием на документи за избор на още един обществен възпитател. 

 МКБППМН – Две могили е пряко подчинена на ЦКБППМН и дава отчет за своята 

дейност пред ЦКБППМН, Общински съвет – Две могили и Кметът на Община Две 

могили. При случаи на деца, нуждаещи се от консултация или помощ, МКБППМН се 
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обръща към обществените възпитатели и ЦОП – Две могили, където се оказва нужното 

съдействие спрямо деца и родители от квалифицирани специалисти –педагози, психолози 

и др.  

През 2019 година със средства на МКБППМН е закупен един фотоапарат, заедно с 

карата памет и чанта на стойност 1083.00 лева, както и 4 броя мултифункционални 

копирни устройства на стойност 2431,92 лева за обезпечаване дейността на обществените 

възпитател, председателя и секретаря на МКБППМН.  

Становището на трета комисия е отчетът да бъде приет в представения му вид. 

Разисквания по деветнадесета точка нямаше. 

 

Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Красимира Русинова с вх. № 

25/20.01.2020 г. е явно, моля гласувайте. 

 

По деветнадесета точка от дневния ред, Общинският съвет, на основание чл. 

21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закон за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл. 7, ал. 2 от Закон за борба с 

противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и с чл. 3, ал. 2, т. 24 от 

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

комисии и взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с 

вх. № 25 от 20.01.2020 г. след проведено явно гласуване с 13 (тринадесет) гласа „За”, 0 

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

 

РЕШЕНИЕ 

№ 63 

 

1. Приема Отчет на Местната комисия за борба с противообществените прояви на 

малолетни и непълнолетни за 2019 г. 

Приложение: Отчет за дейността на Местната комисия за борба с 

противообществените прояви на малолетни и непълнолетни за 2019 г. 

 

 Двадесета точка от дневния ред: 
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Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 29/20.01.2020 г., относно: 

Провеждане на редовно общо събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, 

обслужвана от «ВиК» ООД-Русе. 

По нея докладва:  

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

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

Настоящата докладна записка е във връзка с провеждане на редовно общо събрание 

на Асоциацията по ВиК в град Русе. 

 Радовното общо събрание на асоциацията е предвидено за 27.02.2020 г. от 11.30 

часа, на което ще бъдат разгледани и приети: 

1. Годишен отчет за дейността на Асоциацията по ВиК – Русе през 2019 г. 

2. Отчет за изпълнението на бюджета на Асоциацията по ВиК – Русе за 2019 г. 

3. Годишен финансов отчет на Асоциацията по ВиК – Русе за 2019 г. 

4. Проект на бюджета на Асоциацията по ВиК – Русе за 2020 г. 

Съгласно чл. 198е, ал. 5 от Закона за водите представителят на Общината за всяко 

заседание на Общото събрание се избира от Общинския съвет. 

Предложението е да бъде определен Божидар Борисов – Кмет на Община Две 

могили, а при невъзможност той да участва, определя Георги Великов – зам.-кмет на 

Община Две могили да го представлява. 

Комисията по териториално устройство и строителство, общинска собственост, 

местно самоуправление и нормативна уредба разгледа на свое заседание докладната 

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

Разисквания по двадесета точка нямаше. 

 

Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

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

29/20.01.2020 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 31.01.2020 година  

 

Относно: Провеждане на редовно общо събрание на Асоциацията по ВиК на 

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

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

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 



 81

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 двадесета точка от дневния ред, Общинският съвет, на основание чл. 21, 

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

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

дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

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

Докладна записка с вх. № 29 от 20.01.2020 г. след проведено поименно гласуване с 13 

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

прие 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 64 

 

1. Определя Божидар Борисов – Кмет на Община Две могили да вземе участие в 

редовно заседание на Общо събрание на Асоциацията по ВиК – Русе, което ще се проведе 

на 27.02.2020 г. (четвъртък) от 11:30 часа в Зала № 1 на Областна администрация в гр. 

Русе, пл. „Свобода“ № 6. 

2. При невъзможност да участва Божидар Борисов – Кмет на Община Две могили, 

определя Георги Великов – зам.-кмет на Община Две могили да вземе участие в редовно 

заседание на Общо събрание на Асоциацията по ВиК – Русе, което ще се проведе на 



 82

27.02.2020 г. (четвъртък) от 11:30 часа в Зала № 1 на Областна администрация в гр. Русе, 

пл. „Свобода“ № 6. 

 

 Двадесет и първа точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 21/20.01.2020 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Атидже Гюлведин Наим за раждане на 

второ дете – Йозджан Махмудов Исуфов. 

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. Ахмед Недрет – член 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 първа точка нямаше. 

 

Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

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

21/20.01.2020 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. 

1.2, 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. № 21 от 20.01.2020 г. след 
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проведено явно гласуване с 13 (тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 

(нула) гласа „Въздържал се”, прие 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 65 

 

1. Отпуска на Атидже Гюлведин Наим, живееща в гр. Две могили, ул. „Черни връх” 

№ 8, еднократна финансова помощ в размер на 250,00 (двеста и петдесет) лева, за раждане 

на второ дете – Йозджан Махмудов Исуфов, роден на 08.12.2019 г. 

2. Средствата да бъдат изплатени по параграф 4214 “Помощи по решение на 

Общинския съвет”. 

 

 Двадесет и втора точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 22/20.01.2020 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Нелгюн Назмиева Севдалиева на 48 

години, живееща в село Бъзовец. 

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. 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. Ахмед Недрет – член 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 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. № 

22/20.01.2020 г. е явно, моля гласувайте. 
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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 и с чл. 5 ал. 3, т. 3.4, чл. 9, т. 1, 

чл. 11, т. 1 и 2 от Наредба № 10 за изплащане на еднократна помощ при раждане на 

дете, подпомагане на пострадали при пътно-транспортни произшествия, 

производствени аварии, пожари, природни бедствия и други от бюджета на община 

Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 22 от 20.01.2020 г. след 

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

(нула) гласа „Въздържал се”, прие 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 66 

 

1. Отпуска на Нелгюн Назмиева Севдалиева, живееща в село Бъзовец, община Две 

могили,  ул. „Филип Тотю” № 10 еднократна финансова помощ в размер на 200 (двеста) 

лева. 

2. Средствата да бъдат изплатени по параграф 4214 “Помощи по решение на 

Общинския съвет”. 

 

 Двадесет и трета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 28/20.01.2020 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Севдалина Петрова Добрева за раждане на 

първо дете – Даяна Добромирова Добрева. 

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, с изключение на това, че бащата на детето не е жител на нашата 

община, поради което предлагаме хомощта да бъде в размер на 50 %. 

2. Ахмед Недрет – член на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
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Комисията по „Бюджет и финанси” също разгледа на свое заседание заявлението и 

излезе със становище да бъде отпусната еднократна финансова помощ за раждане на 

първо дете в размер на 100 лева. 

Разисквания по двадесет и трета точка нямаше. 

 

Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

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

28/20.01.2020 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 и ал. 2 във връзка с чл. 4, ал. 1, 

чл. 5, т. 1.1, чл. 9, т. 1, чл. 10, т. 1 и 2 от Наредба № 10 за изплащане на еднократна 

помощ при раждане на дете, подпомагане на пострадали при пътно-транспортни 

произшествия, производствени аварии, пожари, природни бедствия и други от 

бюджета на община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 28 от 

20.01.2020 г. след проведено явно гласуване с 13 (тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) 

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

 

РЕШЕНИЕ 

№ 66 

 

1. Отпуска на Севдалина Петрова Добрева, село Острица, община Две могили, бул. 

„Георги Димитров” № 36 еднократна финансова помощ в размер на 100,00 (сто) лева, за 

раждане на първо дете – Даяна Добромирова Добрева, родена на  21.12.2019 г. 

2. Средствата да бъдат изплатени по параграф 4214 “Помощи по решение на 

Общинския съвет”. 

 

 Двадесет и четвърта точка от дневния ред: 

Изказвания, питания, становища и предложения от граждани. 

1. Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник: 

Искам да кажа само, че ако е възможно от бюджета да се помисли малко за 

медицинските сестри, хората от клуба на пенсионера, от клуба на инвалида, спортните 
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клубове. Има много дейности, от които могат да се оптимизират средствата и да се 

увеличи субсидията на хората с увреждания. 

2. Драгомир Дамянов – Общински съветник: 

Във връзка с капиталовата програма и направата на всички тези тротоари и т.н 

искам да кажа, че би могло да включим в тези дейности някой от Две могили, има толкова 

опитни майстори, които могат да се включат в изпълнението на тези дейности. 

Когато се обявяват тези тръжни условия е хубаво да се заложат тези неща, защото 

предлаганият продукт излиза извън общината. Как да задължим тези хора, които ходят на 

други места, а ние вземаме работници от Ценово и от Русе да идват да ни правят най-

елементарната работа – тротоар. Това могат да го свършат поне 50 човека от Две могили. 

Нека тези не толкова отговорни дейности да ги работят хората от тук. 

3. Бисер Йончев – Общински съветник: 

На предходното заседание на Общинския съвет с наше решение се прехвърли 

пътнически бус за извозване на децата от Острица и Каран Върбовка към детската градина 

в Кацелово, който беше под разпореждане на кметството. Тоава не бях твърде запознат с 

причините, които налагат това, зададох въпрос, на който ми се отговори, че директорката 

на детската градина го изисква. В следствие разбирам, че няма мотивирано писмо и 

докладна записка от нейна страна. Искам да попитам какво се случва, има решение на 

Общински съвет, но буса е още в Кацелово, шофьорът се води на заплата към Общината, а 

пътните листи ги разписва Кмета на Кацелово. 

И още един въпрос – знаем, че всички назначения на кметски наместници и 

служители в общината се извършват от Кмета. Бихте ли ни казали кои са назначените 

кметски наместници от тази година за новия мандат и кои са назначените нови служители 

в Общинска администрация? 

3. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

По въпроса за буса „Форд Транзит” – през 2016 година закупихме този бус, който 

обслужва филиал „Олга Жекова” към ДГ „Св. Св. Кирил и Методий” град Две могили. 

Тогава организацията, която беше направена беше такава, че бусът се водеше към 

Общината, шофьорът се води на 4 часа към Общината, но паркинга на превозното 

средство беше в Кметство село Кацелово. Нямаше никакъв контрол от моя страна, като 

Кмет, нито от страна на служителя, който отговаряше за транспорта. 

След закупуването на форда и след разговори с Кмета на село Кацелово, който 

държеше да бъде към село Кацелово, а не към Община Две могили, с решение на 

Общински съвет, буса беше прехвърлен на кметството. С докладна записка г-жа Надежда 

Ангелова ме информира, че буса не се ползва по предназначение, т.е. децата, които се 

вземат от Острица и Каран Върбовка и се карат в Кацелово, буса вземал децата от т.нар. 
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пазар на село Кацелово, вземал децата и от там, за да ги закара до детската градина в село 

Кацелово. Срещу, което тя се възпротиви, каза, че тя носела пълната отговорност за тези 

деца, това били нейни деца, това било нарушение на наредбите и т.н. По този начин се 

наложи, имахме и доста диалози и с Кмета на село Кацелово по тези въпроси. Защото ако 

това по нейни думи продължи по същия начин, тя от своя страна ще иска от Общината да 

осигури автобуси и за град Две могили, за да може от махалата да върви градски автобус и 

да обира децата отвсякъде. 

Така. Минаха избори, мина време. Госпожа Ангелова отново дойде с наредбите, с 

членовете, кой извършва прегледите, кой как организира целия траспорт на тези деца.  

Думите ми тогава бяха следните – „Госпожо Ангелова, Вие сте директор, след като 

това, което е в момента като организация и транспортна схема на децата, които са на Ваша 

отговорност, не Ви харесва, то тогава бусът ще бъде предоставен на Вас. Вие си имате 

пълните правомощия като Директор, правите си организацията, такава, каквато е по 

наредбите.” Мисля, че това е нормално, както стана и с директора в село Баниска, както 

стана и с училищните автобуси към СУ, единствения автобус, с който ние извършваме 

превоз на деца, това е „Ситроен – Джъмпер” от село Батишница до Две могили. 

Процедурата мина, взе се решение на Общинския съвет, тогава дойде докладна 

записка от г-жа Ангелова, че тя отказва да ми изпълни заповедта. Това е заповед и тя може 

да се обжалва, но не може да се отказва изпълнението по нея, защото от там нататък по 

Кодекса на труда отиваме към едни други точки. С моя заповед оттук нататък аз очаквам 

тя да направи организацията и да ми изпълни заповедта. Към настоящия момент буса е в 

село Кацелово, шофьорът, който изпълнява тази дейност също е от село Кацелово и 

очаквам при изпълнение на моята заповед г-жа Ангелова да ми предложи как е направила 

цялостната организация. 

По отношение на назначаването на лица – до момента са назначени в 

деловодството г-жа Марияна Илиева, която е по заместване до завръщане на щатния ми 

служител Владимира Стоянова, която е в неплатен отпуск за 1 година. Друг, който е 

назначен това е г-н Костадин Костадинов, тъй като знаете, че останахме само с 1 юрист по 

щат г-жа Галя Кръстева и имаме граждански договор с г-жа Йоана Димитрова, която 

помага в цялостната дейност по отношение на юридическите услуги. Г-н Костадин 

Костадинов е млад човек, който сега е завършил и, който също е по заместване на другия 

юрисконсулт, който е в майчинство до края на м. април. Ако евентуално този мой 

служител ако не се върне от майчинство, г-н Костадинов ще го назначим на постоянен 

трудов договор. Третият служител, който е назначен, това стана с разместването на 

служителите в счетоводството, финансовия ни контрольор, който беше г-жа Наталия 

Георгиева се прехвърли там, а на нейно място назначих за финансов контрольор г-н 
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Панайот Янков, който от миналата година в продължение на 9 месеца работеше по 

програма „Старт в кариерата”, който изпълняваше точно тези дейности в 

администрацията. Следващият новоназначен е Кметския наместник на село Острица, г-н 

Стефан Димитров, а г-жа Искра Илиева е Кметски наместник на село Могилино. 

Кметските наместници на селата Каран Върбовка, Широково и Пепелина си остават 

същите. При г-жа Сашка Димитрова след приемането на новата структура има разкрита 

нова длъжност за специалист социални дейности, на която назначихме г-жа Айше 

Шабанова и при г-н Петър Кръстев също назначихме човек г-н Стамен Статев, който също 

е от Две могили, тази година завършва, но там той е на граждански договор, защото все 

още е студент. 

   

Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, поради изчерпване на дневния ред, закривам четвъртото заседание на VIІI 

– мия Общински съвет в Община Две могили.  

 

Забележка: Списъците с резултатите от проведеното поименно гласуване по точки 

3; 4; 8; 9; 17 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 Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация са приложени към 

него. 

 

Протоколът е изготвен на 05.02.2020 г. и отпечатан в 3 екз. 

Екз. № 1 – за Общински съвет. 

Екз. № 2 – за Кмет на Община.  

Екз. № 3 – за Областен управител. 

 

МД/МД 

          Председател на Общински съвет – Две могили:  

     

 

________________ (Юлиана Кънчева Тодорова) 


