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

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

Екз. № 1 
 

П Р О Т О К О Л 
 

№ 5 
 

Днес, 28 февруари 2020 година, в 9.00 часа, в конферентната зала на Община Две 
могили, започна петото 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-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 Мирослав Дамянов – 
Началник на РУ град Две могили; кметове на кметства. 

 
Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет:  
Колеги, проектът за дневен ред на настоящото редовно заседание Ви е раздаден 

предварително. 
  Преди да преминем към обсъждане на дневния ред, искам да Ви уведомя, че преди 
половин час в деловодството на Общинския съвет постъпи извънредна докладна записка 
от Общинския съветник Румен Марков, която беше разгледана от Комисията по 
„Териториално устройство и строителство, общинска собственост, местно 
самоуправление и нормативна уредба”, която с 2 гласа „За” и 4 гласа „против” реши тя не 
влиза за разглеждане в дневния ред на настоящото заседание. 
 Румен Марков – Общински съветник: 
 Въпреки, че втора комисия отхвърли разглеждането на докладната записка с 
днешна дата, това право по принцип е на общинския съвет, така че предлагам да 
гласуваме Докладна записка с вх. № 84 от 28.02.2020 година, относно: Разпределение на 
задълженията на животновъдите от село Острица към Община Две могили да бъде 
включена за разглеждане под т. 13 в дневния ни ред. 
 Искам съвсем накратко да обясня защо е необходимо да бъде разгледана тази 
докладна записка днес. Повечето от колегите са много добре запознети с проблема, който 
съществува вече 7 години и за съжаление е на финалната права и 49 животводи от село 
Острица са получили писмо от ЧСИ за 1 300 лева на човек. В Общината имаше няколко 
срещи, имаше срещи с ЧСИ, на който е възложено събирането на тази сума и за да не 
навлизам в подробности от тогава до сега, предлагам тази докладна записка да влезе за 
разглеждане на настоящото заседание под т. 13 от дневния ред. 
 Божидар Борисов – Кмет на Общината: 
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 Както каза и г-н Марков, тази сага продължава не от 7, а от 10 години. Проблемите 
са наистина много, има противоречиви решения на съда, но таза или иначе село Острица 
минаха през всички инстанции има окончателно решение на съда. С това предложение, 
Вие ми възлагате аз да изпълня едно незаконосъобразно решение, тъй като то 
противоречи на определението на съда. Съдията много точно е казал как това негово 
решение да бъде изпълнено. В сряда вечерта проведохме една среща и на нея стигнахме 
до консенсус хората от Острица да предложат списък на ЧСИ, на който е възложено 
събирането на тези задължения, а от там този списък ще дойде до мен и аз ще го приема. 
Това е единствения компромис, който мога да направя, но не и Общината да се ангажира с 
разпределението на тези средства. Това няма как да стане и искам много добре да ме 
разберете – Общината е страна в случая по договорите за наемите, а не е страна тя да 
определя кой колко да връща. Сумата е ясна и договорите, които са сключени преди 10 
години ако е написано така – да, но не е написано. Това е, което искам да кажа. Това е 
незаконосъобразно. 

Драгомир Дамянов – Общински съветник: 
 За да не влизаме в детайли по тази докладна, когато тя влезе за разглеждане в 
дневния ред тогава да обсъждаме всички тези неща. 

Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет:  
 Колеги, преминаваме в режим на гласуване. Който е съгласен Докладна записка с 
вх. № 84/28.02.2020 г. от Румен Манолов Марков, относно: Разпределение на задължения 
на животновъди от село Острица към Община Две могили да влезе за разглеждане в 
дневния ред под т. 13 на настоящото редовно заседание, моля да гласува с вдигане на 
ръка. 

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

предложението не се приема. 
 
Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет:  
Имате ли други предложения за изменение или допълнение на дневния ред?  
Няма. 
 
Който е съгласен с така предложения проект за дневен ред, да стане дневен ред на 

настоящото редовно заседание на Общинския съвет, моля да гласува с вдигане на ръка. 
Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
 
При последвалото гласуване, Общинският съвет с 10 (десет) гласа „За”, 0 

(нула) гласа „Против” и 3 (три) гласа „Въздържали се” прие следния  
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
 

1. Отчет – анализ с вх. № 80/19.02.2020 г. на Началник на РУ – Две могили, 
относно: Дейността на РУ – Две могили през 2019 г.  
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Докладва: Мехмед Чолаков – председател на Комисията по „Противодействие 
на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество, сигурност, земеделие, 
животновъдство и гори, екология и други дейности”. 

2. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 56/14.02.2020 г., относно: 
Приемане на Доклад за осъществената читалищна дейност и изразходваните от бюджета 
средства през предходната година от НЧ "Свети Свети Кирил и Методий - 1919" – град 
Две могили в изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в община 
Две могили през 2019 година. 

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

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма, здравеопазване и социална 
политика”. 

3. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 57/14.02.2020 г., относно: 
Приемане на Доклад за осъществената читалищна дейност и изразходваните от бюджета 
средства през предходната година от НЧ "Пробуда – 1927" – село Батишница в 
изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в община Две могили през 
2019 година. 

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

култура, вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма, здравеопазване и 
социална политика”. 

4. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 58/14.02.2020 г., относно: 
Приемане на Доклад за осъществената читалищна дейност и изразходваните от бюджета 
средства през предходната година от НЧ "Н. Й. Вапцаров – 1914" – село Баниска в 
изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в община Две могили през 
2019 година. 

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

култура, вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма, здравеопазване и 
социална политика”. 

5. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 59/14.02.2020 г., относно: 
Приемане на Доклад за осъществената читалищна дейност и изразходваните от бюджета 
средства през предходната година от НЧ "Христо Ботев – 1928" – село Бъзовец в 
изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в община Две могили през 
2019 година. 

Докладва: Ивайло Пенев – председател на Комисията по „Образование, 
култура, вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма, здравеопазване и 

социална политика”. 

6. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 60/14.02.2020 г., относно: 
Приемане на Доклад за осъществената читалищна дейност и изразходваните от бюджета 
средства през предходната година от НЧ "Отец Паисий – 1912" – село Острица в 
изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в община Две могили през 
2019 година. 

Докладва: Румен Марков – член на Комисията по „Образование, култура, 
вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма, здравеопазване и социална 

политика”. 

7. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 61/14.02.2020 г., относно: 
Приемане на Доклад за осъществената читалищна дейност и изразходваните от бюджета 
средства през предходната година от НЧ "Развитие – 1908" – село Каран Върбовка в 
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изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в община Две могили през 
2019 година. 

Докладва: Юсеин Юсеинов – член на Комисията по „Образование, култура, 
вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма, здравеопазване и социална 

политика”. 

8. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 62/14.02.2020 г., относно: 
Приемане на Доклад за осъществената читалищна дейност и изразходваните от бюджета 
средства през предходната година от НЧ "Н. Й. Вапцаров – 1902" – село Кацелово в 
изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в община Две могили през 
2019 година. 

Докладва: Ивайло Пенев – председател на Комисията по „Образование, 
култура, вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма, здравеопазване и 
социална политика”. 

9. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 63/14.02.2020 г., относно: 
Приемане на Доклад за осъществената читалищна дейност и изразходваните от бюджета 
средства през предходната година от НЧ "Селско събуждане – 1899" – село Могилино в 
изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в община Две могили през 
2019 година. 

Докладва: Юсеин Юсеинов – член на Комисията по „Образование, култура, 
вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма, здравеопазване и социална 
политика”. 

10. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 64/14.02.2020 г., относно: 
Приемане на Доклад за осъществената читалищна дейност и изразходваните от бюджета 
средства през предходната година от НЧ "Зора – 1930" – село Помен в изпълнение на 
Програмата за развитие на читалищната дейност в община Две могили през 2019 година. 

Докладва: Ивайло Пенев – председател на Комисията по „Образование, 
култура, вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма, здравеопазване и 
социална политика”. 

11. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 65/14.02.2020 г., относно: 
Приемане на Доклад за осъществената читалищна дейност и изразходваните от бюджета 
средства през предходната година от НЧ "Светлина – 1927" – село Чилнов в изпълнение 
на Програмата за развитие на читалищната дейност в община Две могили през 2019 
година. 

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

култура, вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма, здравеопазване и 
социална политика”. 

12. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 66/14.02.2020 г., относно: 
Приемане на Доклад за осъществената читалищна дейност и изразходваните от бюджета 
средства през предходната година от НЧ "Селско събуждане – 1899" – село Могилино в 
изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в община Две могили през 
2019 година. 

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

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма, здравеопазване и социална 
политика”. 

13. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 34/30.01.2020 г., относно: 
Приемане на Отчет на Програмата за управление на Община Две могили за мандат 2015-
2019 г. 
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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”. 

14. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 39/07.02.2020 г., относно: 
Приемане Програма за управление на Община Две могили за мандат 2019-2023 г. 

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

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

                      Мехмед Мехмедов – секретар 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”. 

15. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 40/07.02.2020 г., относно: 
Информация за спазване на транспортната схема в Община Две могили през 2019 г. 

Докладва: Мехмед Мехмедов – член на Комисията по „Териториално 
устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление и 
нормативна уредба”. 

16. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 41/12.02.2020 г., относно: 
Информация за работата на отдел „Местни данъци и такси” в общинска администрация 
град Две могили. 

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

17. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 42/12.02.2020 г., относно: 
Информация за извършените промени по бюджета на Община Две могили по реда на чл. 
125, ал. 1 и чл.112, ал. 5 от Закона за публичните финанси и чл. 40, ал. 1 от Наредба № 6 за 
условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за 
следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на 
Община Две могили, област Русе за четвъртото тримесечие на 2019 година. 

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

18. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 43/12.02.2020 г., относно: 
Одобряване на разходите за командировки в страната на кмета на общината и 
Председателя на Общински съвет Две могили за периода от 01.07.2019 г. до 31.12.2019 г. 

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

19. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 44/12.02.2020 г., относно: 
Продажба на поземлен имот с идентификатор № 20184.1.2896 по кадастралната карта и 



 6

кадастралните регистри на гр. Две могили по Акт за частна общинска собственост № 
4064/14.01.2020 г. 

Докладва: Мехмед Мехмедов – член на Комисията по „Териториално 
устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление и 

нормативна уредба”. 

20. Докладна записка от Юлиана Тодорова с вх. № 45/12.02.2020 г., относно: 
Приемане на Отчет за изпълнението на бюджета на Общинския съвет в Община Две 
могили за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. включително. 

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

21. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 46/12.02.2020 г., относно: 
Приемане на годишен доклад за дейността по подобряване на безопасността на 
движението по пътищата в Община Две могили за 2019 г. 

Докладва: Бисер Йончев – секретар на Комисията по „Противодействие на 

корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество, сигурност, земеделие, 
животновъдство и гори, екология и други дейности”. 

22. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 47/12.02.2020 г., относно: 
Приемане на Програма за подобряване безопасността на движението по пътищата на 
територията на Община Две могили за 2020 година и приложените към нея Мерки за 
предпазване на служителите от наранявания или загуба на живот в резултат на 
пътнотранспортно произшествие по време на работа в Община Две могили. 

Докладва: Бисер Йончев – секретар на Комисията по „Противодействие на 

корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество, сигурност, земеделие, 
животновъдство и гори, екология и други дейности”. 

 23. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 49/13.02.2020 г., относно: 
Продажба на дворно място в УПИ V – 18, 19 в кв. 13 по регулационния план на с. Баниска, 
община Две могили по Акт за частна общинска собственост № 3595/03.07.2012 г. 

Докладва: Мехмед Мехмедов – член на Комисията по „Териториално 
устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление и 
нормативна уредба”. 

24. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 54/14.02.2020 г., относно: 
Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и 
учениците в община Две могили, област Русе. 

Докладва: Галя Додева – член на Комисията по „Образование, култура, 
вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма, здравеопазване и социална 

политика”. 

25. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 55/14.02.2020 г., относно: 
Определяне размера на трудовото възнаграждение на кмета на общината и кметовете на 
кметства. 

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

26. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 69/17.02.2020 г., относно: 
Утвърждаване на годишен план и обем на ползванията на дървесина от горски територии, 
собственост на Община Две могили за 2020 г. и определяне начина на ползване и начална 
цена на дървесината. 

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

27. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 70/17.02.2020 г., относно: 
Даване на предварително съгласие за промяна предназначението на част от  имот – 
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публична общинска собственост (пасище, мера), за разширяване на мюсюлмански 
гробищен парк в село Баниска. 

Докладва: Соня Неделчева – Нечева – член на Комисията по „Противодействие 
на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество, сигурност, земеделие, 

животновъдство и гори, екология и други дейности”. 

28. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 71/17.02.2020 г., относно: 
Кандидатстване на Община Две могили с „Преустройство и модернизация на 
материалната база на ДЦПЛУ гр. Две могили, за по – добра жизнена среда в интерес на 
потребителите“ към Фонд „Социална закрила” към Министерство на труда и социалната 
политика. 

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

29. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 72/17.02.2020 г., относно: 
Решение за предоставяне на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд (ОПФ), 
находящи се на територията на Община Две могили за общо и индивидуално ползване на 
земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни по реда на  чл. 37и и чл. 37о от Закона 
за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за стопанската 2020/2021 
година. 

Докладва: Ивайло Димитров – член на Комисията по „Противодействие на 
корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество, сигурност, земеделие, 
животновъдство и гори, екология и други дейности”. 

30. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 73/17.02.2020 г., относно: 
Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска 
собственост за 2020 г. 

Докладва: Докладва: Мехмед Мехмедов – член на Комисията по „Териториално 

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

                    Соня Неделчева – Нечева – член на Комисията по „Противодействие 
на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество, сигурност, земеделие, 

животновъдство и гори, екология и други дейности”. 

31. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 74/17.02.2020 г., относно: 
Продажба на движима вещ – общинска собственост. 

Докладва: Ивайло Пенев – член на Комисията по „Териториално устройство и 
строителство, общинска собственост, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

32. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 75/18.02.2020 г., относно: 
Изразяване на предварително съгласие за изготвяне на Подробен устройствен план – 
Парцеларен План за обект – Автомагистрала „ Русе – Велико Търново“, участъци „Русе-
Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+400 до км 76+200, с който се засягат поземлени имоти – 
собственост на Община Две могили. 

Докладва: Христина Ефтимова – член на Комисията по „Противодействие на 
корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество, сигурност, земеделие, 
животновъдство и гори, екология и други дейности”. 

33. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 76/18.02.2020 г., относно: 
Изразяване на предварително съгласие за засягане на общински имоти за изграждането на 
обект – Автомагистрала „ Русе – Велико Търново“, участъци „Русе-Бяла“ и обход на гр. 
Бяла от км 0+400 до км 76+200. 
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Докладва: Христина Ефтимова – член на Комисията по „Противодействие на 
корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество, сигурност, земеделие, 
животновъдство и гори, екология и други дейности”. 

34. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 77/18.02.2020 г., относно: 
Отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост находящи се в землището на 
гр. Две могили. 

Докладва: Ахмед Недрет – секретар на Комисията по „Териториално 
устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление и 
нормативна уредба”. 

35. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 78/18.02.2020 г., относно: 
Отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост находящи се в землището на 
с. Бъзовец. 

Докладва: Ивайло Димитров – член на Комисията по „Териториално 

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

36. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 79/19.02.2020 г., относно: 
Преместване административният адрес  на кметство село Баниска от сградата в парцел ПИ 
499 в кв.43, в сградата в парцел ПИ 520 в кв. 56 по плана на село Баниска. 

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

37. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 50/13.02.2020 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Биляна Красимирова Благовестова за 
раждане на второ дете – Кристиян Георгиев Дамянов. 

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”. 

38. Изказвания, питания, становища и предложения от граждани. 
 
Първа точка от дневния ред: 
Отчет – анализ с вх. № 80/19.02.2020 г. на Началник на РУ – Две могили, 

относно: Дейността на РУ – Две могили през 2019 г.  
По него докладва: 
1. Мехмед Чолаков – председател на Комисията по „Противодействие на 

корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество, сигурност, земеделие, 
животновъдство и гори, екология и други дейности”: 

Всяка година постъпва Отчет – анализ на Началник на РУ – Две могили, относно: 
Дейността на РУ – Две могили. 

РУ – Две могили при ОДМВР - Русе осъществява ред, сигурност и спокойствие на 
жителите на територията на 25 населени места, административно и териториално 
обособени в две общини – Община – Две могили и Община – Иваново с обща територия 
от 841.19 кв.км.  

През 2019 г. усилията на служителите от РУ – Две могили беше насочена основно 
към повишаване ефективността в противодействието и превенцията на т.нар. „битова 
престъпност“ и намаляване на пътнотранспортния травматизъм. Посочените приоритети 
се осъществиха чрез осигуряване на солидно присъствие, както в т.нар. малки населени 
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места, така и на основните пътни артерии на територията обслужвана от РУ – ДМ, с 
активизиране на административно-наказателната дейност по линия на пътен контрол.  

Дейността на РУ през 2019 г. беше насочена и към реализиране на очертаните 
цели и задачи във връзка с овладяването на усложнената епизоотична обстановка в района 
по отношение на заразното заболяване - африканска чума по свинете (АЧС), както и с 
нормалното провеждане на избори за членове на Европейския парламент на 26.05.2019 г. 
и следващите избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 год. и втори 
тур на 03 ноември 2019 год.  

Въз основа на анализ на средата за сигурност, усилията на ръководния състав бяха 
съсредоточени към оптимизиране на силите и средствата за повишаване качеството и 
ефективността в изпълнение на служебните задачи в ежедневната дейност на 
служителите. Системният контрол и методическата помощ бяха насочени към 
стимулиране и изграждане на лична мотивация на служителите.  

През 2019 година в РУ-Две могили са регистрирани общо 109 престъпления – 
сравнено с 2018 година техния брой е 124. Общият брой разкрити престъпления е 80 при 
процент на разкриваемост 73.39 % с/у (51.61% за 2018 г, където броя разкрити п-я е 64). 
От регистрираните 97 към/116 престъпления по криминална линия са разкрити 69/60 при 
процент на разкриваемост 71.13 % с/у (51.72% за 2018 г.). От регистрираните 12/8 
престъпления по линия “Икономическа” са разкрити 11/4 при процент на разкриваемост 
91.67 % с/у (50.00% за 2018 г.). 

През годината се е работило по  22 бр. престъпления, останали за работа от 2018 г., 
срещу (28 за 2017 г.), с което общия брой ЗМ е 129 с/у (146 за 2018 г.). 

От предоставените статистически данни се констатира, че броят на регистрираните 
престъпления е с 15 по-малко сравнено с 2018 г., а процента на разкриваемост се е 
увеличил с над 20 пункта – 73,39 % с/у (51.61% за 2018 г.).   

През 2019 г. 37бр. от престъпленията са против собствеността или 33.94%. от 
общия брой регистрирани ЗМ. Сравнено със същия период за 2018 г. са 56 бр. или 54,16%. 
На територията обслужвана от РУ-Две могили, традиционно кражбите заемат най – 
големия дял от извършените престъпления, въпреки, че сравнено с предходния период се 
наблюдава тенденция към намаляване с над 20%.  

Същественото при кражбите на имущество е че се извършват в по-голямата си част 
от необитаеми домове, като предмети на посегателство са ел. уреди, черни и цветни 
метали, домашен алкохол, зимнина, градинска, битова техника и ел. инструменти. 
Наблюдава се увеличение на кражбите от обществени места, като през периода са 
регистрирани 5бр. кражби от християнски храмове на КИЦ. 

Създадена е организация за засилване полицейското присъствие в малките 
населени места и ежедневно планиране на разстановката на силите и средствата за 
изпълнение на ППД на територията на РУ – Две могили, с конкретно посочени уязвими 
места,  приоритетни участъци за обслужване и установъчни пунктове за ефективно 
противодействие на престъпността.  

През изминалата 2019 г. се забелязва запазване броя на общоопасните престъпления, 
както и процента на разкриваемост. Предприети са редица мерки за ограничаване и 
намаляване на този вид престъпления. В проведените многобройни полицейски операции 
и мероприятия се включваше целият наличен ресурс на РУ.  

Съществен проблем за РУ – Две могили при профилактиката срещу детската 
престъпност е липсата на Инспектор ДПС. Профилактиката се осъществява доколкото 
това е възможно от служителите по криминална линия, полицейските и младши 
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полицейските инспектори. Независимо от това установените 8 непълнолетни извършители 
на престъпления е показател за целенасочената работа на служителите от РУ – Две могили 
в това направление. 

От изложеното дотук в настоящия отчет-анализ е редно да се отчете факта, че 
въпреки немалкия брой заявителски материали през годината, служителите показаха 
добра мотивация за работа, желание за самоусъвършенстване, заинтересованост и 
отговорност при изпълнение на служебните задължения. 

Предвид спецификата на обслужвания район – 1 град и 24 села патрулно-постова 
дейност се извършва на територията на РУ Две могили от ЕДИН съвместен наряд, 
включващ служители по ООР и ПК. Със заповед са определени патрулните участъци с 
обособени маршрути и съответно указания за изпълнение на патрулно-постова дейност 
(ППД) по тях. Базирайки се на анализа на по- характерните правонарушения, извършени 
на територията на РУ Две могили за месеца се изготвя разстановка на силите и средствата 
за изпълнение на ППД на обслужваната територия с конкретни патрулни участъци и 
установъчни пунктове. 

Опазването на обществения ред в отделните населени места се осъществява от 
Полицейски и Младши полицейски инспектори. Основно дейността им е насочена към 
изпълнение на задачите, залегнати в плановете, които произтичат от потребностите на 
обществото, промените в оперативната обстановка, правна дейност и проверка по сигнали 
на граждани. Освен това при провеждане на полицейски операции се сформираха екипи от 
Полицейски и Младши полицейски инспектори, които съгласно изготвен план 
осъществяват полицейско присъствие в отделни села, определени въз основа анализ на 
оперативната обстановка.  

За отчетния период съставът на охранителна полиция при РУ Две могили 
изпълняваше поставени задачи по 224 бр. (275 бр.) бр. планове за провеждане на СПО. 

По изпълнение на ежедневните си служебни задължения служителите от 
„Териториялна полиция“ (ТП) при РУ Две могили са връчили 632 бр. (692) НП и 
електронни фишове и 448 бр. (483) призовки. Резултатите на служителите от ТП са добри. 
Във връзка с изпълнение на функциите по ръководство, контрол и отчетност, както и за 
проверка на цялостната  дейност и оказване на практическа помощ в изпълнение на чл. 28, 
ал. 2 от Инструкция № 8121з-823/05.11.2014 г. за организация на дейността в МВР по 
териториалното обслужване на населението, са изготвени оценки за дейността на 
държавните служители през шестмесечните периоди на 2019 г., като на всички е 
поставена оценка Добър (4). 

Служителите по ООР са реагирали през 2019 г. на 481 сигнала (530 бр.), като от 
тях за нарушения на обществения ред – 5 (5 бр.), за извършени престъпления – 29 (44 бр.), 
нарушения на нощната тишина – 43 (38 бр.), за домашно насилие 1 (0 бр.), за нарушение 
наредбите на общините 0 (2 бр.)  и други сигнали – 403 (441 бр.).  

Статистиката за пътнотранспортната аварийност е както следва:  

В по-голямата си част причина за тежки ПТП са нарушенията на изискванията на 
ЗДвП допуснати от водачите на МПС. По тяхна вина са станали 69 ПТП с 46 ранени 

 Всичко ПТП ПТП с пострадали Ранени Убити 
    2018 год. 74 27 45 2 
    2019 год. 83 31 50 3 

     

Разлика  +9 +4 +5 +1 
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граждани и 3 убити. Поради друга причина 14 ПТП с 4 ранени, като към тях са 
причислени настъпване на ПТП при управление на МПС след употреба на алкохол, като 
са установени 3 такива случая и ПТП предизвикани от неправоспособни водачи – 1 
случай.  

Най-голям брой от настъпилите ПТП по вид са блъскане в крайпътно съоръжение, 
в препятствие на пътя, стълб, дърво, скат или предпазна ограда, преобръщане извън пътя - 
36 ПТП с 32 ранени граждани. На следващо място е “сблъскване между МПС”, като са 
настъпили 19 ПТП с 11 ранени и 3 загинали. Друг вид ПТП, включително и блъскане на 
животни със 7 ранени. 

Служителите от РУ Две могили са констатирали 3623 (2236 за периода през 2018 
год.) нарушения по ЗДвП, за което са съставили 459 бр. АУАН срещу 681 бр. за периода 
през 2018 год. С фиш са санкционирани 3077 (1211 с електронен фиш) водачи на МПС, 
срещу 1403 (96 с електронен фиш) за 2018 год. 

Общо санкционираните водачи на МПС са 3536 водачи, срещу 2084 водачи за 
2018 год., като от тях за управление на МПС след употреба на алкохол са 13 водачи, 
срещу 26 водачи за 2018 год., 4 водача са управлявали МПС с концентрация на алкохол 
под 1,2 промила, срещу 11 за 2018 год., а 9 от водачите са управлявали МПС с 
концентрация на алкохол над 1,2 промила, срещу 15 за 2018 год. Установените 
неправоспособни водачи са 30 бр., срещу 46 за 2018 год., а тези без сключена 
задължителна застраховка „Гражданска отговорност” са 71, срещу 68 за 2018 год. 

Прави впечатление нарастването на административно-наказателната дейност през 
изминалата 2019 год., но това се дължи на факта, че служителите от териториална 
полиция осъществяваха контролна дейност по ЗДвП след добре планирани СПО в 
районите си на обслужване, както и установените нарушения на скоростните режими с 
АТСС от страна на младши автоконтрольорите при РУ – Две могили. Въпреки 
ограничения състав с правомощия по ЗДвП, благодарение на добре планираните 
ежеседмични СПО, наказателната дейност, касаеща управлението на МПС след употреба 
на алкохол и неправоспособни водачи (пряко влияещи на пътно-транспортния 
травматизъм) показва, че е било осигурено присъствие в проблемните райони. В по 
голямата част причината за настъпилите тежки ПТП са нарушенията на изискванията на 
ЗДвП допуснати от водачите на МПС.  

През 2020 г. е необходимо да се предприемат действия по назначаване на 
служители на всички вакантни нива в РУ – Две могили, за да не се допусне претоварване 
и демотивация.  

През изминалата година служителите от група “Охранителна полиция” – положиха 
усилия за изпълнение на поставените задачи по приоритетите. Изпълнението на един от 
най-важните от тях - за ограничаване на битовата престъпност, чрез ефективно 
полицейско присъствие беше реализиран, като се осъществяваше полицейско присъствие, 
чрез използване на разнообразни форми за осъществяването му. 

Взаимодействието с местната власт и обществеността бе на добро ниво, като за 
2020 г. има въпроси, които ще бъдат приоритетно решавани – предимно в организационен 
аспект и в подпомагане на съвместните дейности с местната власт по гарантиране 
обществения ред и спокойствие на гражданите. 
 Комисията по „Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно 
придобитото имущество, сигурност, земеделие, животновъдство и гори, екология и други 
дейности” разгледа на свое заседание отчета и излезе със становище той да бъде приет. 
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В разискванията по първа точка участие взеха: 
1. Мирослав Дамянов – Началник на РУ – Две могили: 
Представеният отчет – анализ беше разгледан много подробно, аз няма да се 

спирам в детайли. Ще кажа само, че през тази година приоритетите на Министерството, 
респективно на Областната дирекция и РУ – Две могили са подобни на миналогодишните, 
а именно: повишаване на превенцията на престъпността по линия на битовата 
престъпност с особен акцент към малките населении места и естественно намаляване на 
ПТП на територията обслужвана от РУ – Две могили и повишаване на административно –
наказателната дейност по линия на пътния контрол. Цифрите, които г-н Чолаков посочи са 
показателни и ние наистина трябва да бъдем по-дисциплинирани и в тази насока се взимат 
ред мерки. РУ – Две могили като самостоятелна структура на фона на всички други от 
територията на Област Русе е с много добри показатели за 2019 година, както по линия на 
разкриваемост, така и по линия на административно – наказателни дейности. Това е 
резултат на добрата организация на Районното управление и доброто взаимодействие с 
местната власт и в тази връзка искам да благодаря на всички Вас. 

Искам да кажа, че ние винаги сме отворени за разговори при възникването на 
някакви проблеми за своевременното им решаване. 

2. Христина Ефтимова – Общински съветник: 
Уважаема Госпожо председател, Уважаеми колеги, дами и господа, като 

ръководител на група искам да изкажа благодарност за добрата организация и дейността 
на Районно управление, на целия екип на управление, под ръководството на Господин 
Дамянов. Той спомена и аз ще кажа, че наистина общинските съветници години наред са 
лоялни и съпричастни към дейността и проблемите на Районнота управление. Благодаря и 
за това, че осъществявате превантивна дейност работейки с подрастващото поколение, 
което е много важно и да им пожелаем от цялата група успешна 2020 година с много по-
малко престъпления и напредък. Благодарим ви! 

3. Румен Марков – Общински съветник: 
Аз не мога да не взема отношение при положение че предишния четиригодишен 

мандат като председател на комисията по сигурност аз докладвах доклада на РУ – Две 
могили. 

Този доклад продължава една радваща тенденция в годините с намаляване на 
престъпленията и увеличаване на процента на разкриваемост. 

Аз няма да благодаря като общински съветник, аз ще благодаря като гражданин на 
общината. Четейки този доклад аз се чувствам по-спокоен, а относно прилагането на 
Закона за движение по пътищата – това е начина. Аз също съм забравил да си пусна 
фаровете, но има постерминал, плаща си човек и повече не забравя. 

 
Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Отчет – анализ с вх. № 80/19.02.2020 г. на Началник на РУ 

– Две могили е явно, моля гласувайте. 
 
След приключване на разискванията по първа точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от 
Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, във връзка с Решение 
№ 29 по Протокол № 3/20.12.2019 г. и Отчет – анализ с вх. № 80 от 19.02.2020 г. с 13 
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(тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, 
прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 68 

  

1. Приема Отчет – анализ за състоянието на престъпността и опазването на 
обществения ред на територията на РУ „Полиция” – град Две могили за 2019 г. 

Приложение: Отчет – анализ за състоянието на престъпността и опазването на 
обществения ред на територията на РУ „Полиция” – град Две могили за 2019 г. 
 

Втора точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 56/14.02.2020 г., относно: 

Приемане на Доклад за осъществената читалищна дейност и изразходваните от бюджета 
средства през предходната година от НЧ "Свети Свети Кирил и Методий - 1919" – град 
Две могили в изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в община 
Две могили през 2019 година. 

По нея докладва:  
1. Румен Марков – член на Комисията по „Образование, култура, 

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

Съгласно чл. 26а, ал. 4 от Закона за Народните Читалища Председателите на 
читалищата представят ежегодно до 31 март пред кмета на Общината и пред Общински 
съвет доклад за осъществените читалищни дейности в изпълнение на Програмата за 
развитие на читалищната дейност и за изразходваните от бюджета средства през 
предходната година. Основните цели, които стоят пред работещите в НЧ Две могили през 
изтеклата година са насочени към обогатяването на културния живот, запазването на 
българските традиции и обичаи, подпомагане за разширяване на знанията на гражданите, 
възпитаване и утвърждаване на национално самосъзнание у подрастващите и не на 
последно място обогатяване на библиотечния фонд и разширяване на крага от читателите. 

В изпълнение на тези цели са осъществени редица мероприятия свързани с 
разнообразяването на културния живот в града ни. Търсени са начини за взаимодействие с 
различните клубове в града ни и провеждане на общи мероприятия, което дава 
възможност на повече хора и в по-широк мащаб да се докоснат до магията на изкуството и 
културата. Организирани са изложби, посещения на театрални и оперни постановки, 
изнасяни са беседи, самодейни концерти и др. Представен е и финансов отчет, поради 
което становището на комисията е предложеният ни проект на решение да бъде приет. 

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

56/14.02.2020 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 
 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 28.02.2020 година  
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Относно: Приемане на Доклад за осъществената читалищна дейност и 
изразходваните от бюджета средства през предходната година от НЧ "Свети Свети 
Кирил и Методий - 1919" – град Две могили в изпълнение на Програмата за развитие на 
читалищната дейност в община Две могили през 2019 година. 

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

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 
СЕ” 

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

6. Ивайло Пенев Иванов  +   
7. Мехмед Руждиев Мехмедов  +   

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

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

13. Юсеин Ахмедов Юсеинов +   
 Общо: 13 0 0 

 
По втора точка, Общинският съвет на основание чл. 26а, ал. 5 от Закона за 

народните читалища, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 1 и т. 
24 от Правилник № 1 за организацията и дейността на Общински съвет, неговите 
комисии  и взаимодействието му с общинска администрация и Докладна записка с 
вх. № 56 от 14.02.2020 г. след проведено поименно гласуване с 13 (тринадесет) гласа 
„За”, 0 (нула) глас „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 69 

 
1. Приема Доклад за осъществената читалищна дейност на НЧ "Св. Св. Кирил и 

Методий -1919" гр. Две могили в изпълнение на Годишната програма за развитие на 
читалищната дейност в община Две могили през 2019 г. 

Приложение: Доклад за осъществената дейност на НЧ "Св. Св. Кирил и Методий -
1919" гр. Две могили. 

 
Трета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 57/14.02.2020 г., относно: 

Приемане на Доклад за осъществената читалищна дейност и изразходваните от бюджета 
средства през предходната година от НЧ "Пробуда – 1927" – село Батишница в 
изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в община Две могили през 
2019 година. 

По нея докладва:  
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1. Мехмед Мехмедов – секретар на Комисията по „Образование, култура, 
вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма, здравеопазване и социална 
политика”: 

Следващият Доклад за осъществената читалищна дейност и изразходваните от 
бюджета средства през предходната година е на НЧ "Пробуда – 1927" – село Батишница. 
От него се вижда, че дейността на читалището е доста обширна, наситена с много 
мероприятия. Становището на трета комисия е предложеният ни проект на решение да 
бъде приет. 

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

57/14.02.2020 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 
 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 28.02.2020 година  

 

Относно: Приемане на Доклад за осъществената читалищна дейност и 
изразходваните от бюджета средства през предходната година от НЧ "Пробуда – 
1927" – село Батишница в изпълнение на Програмата за развитие на читалищната 

дейност в община Две могили през 2019 година. 

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

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 
СЕ” 

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

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

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

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

 
По трета точка, Общинският съвет на основание чл. 26а, ал. 5 от Закона за 

народните читалища, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 1 и т. 
24 от Правилник № 1 за организацията и дейността на Общински съвет, неговите 
комисии  и взаимодействието му с общинска администрация и Докладна записка с 
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вх. № 57 от 14.02.2020 г. след проведено поименно гласуване с 13 (тринадесет) гласа 
„За”, 0 (нула) глас „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 70 

 
1. Приема Доклад за осъществената читалищна дейност и изразходваните от 

бюджета средства през предходната година от НЧ "Пробуда – 1927" – село Батишница в 
изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в община Две могили през 
2019 година. 

Приложение: Доклад за осъществената дейност на НЧ "Пробуда – 1927" – село 
Батишница. 

 
Четвърта точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 58/14.02.2020 г., относно: 

Приемане на Доклад за осъществената читалищна дейност и изразходваните от бюджета 
средства през предходната година от НЧ "Н. Й. Вапцаров – 1914" – село Баниска в 
изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в община Две могили през 
2019 година. 

По нея докладва:  
1. Ивайло Пенев – председател на Комисията по „Образование, култура, 

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

Доклада за осъществената читалищна дейност и изразходваните от бюджета 
средства през предходната година от НЧ "Н. Й. Вапцаров – 1914" – село Баниска в 
изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в община Две могили през 
2019 година е разгледан на заседание на Комисията по „Образование, култура, 
вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма, здравеопазване и социална 
политика”. Основната цел на читалището е да задоволява потребностите на гражданите, 
свързани с развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователна 
дейност на населението. Приоритетите за 2019 година са били библиотечната дейност; 
художестнено-творческата дейност и културно-образователната дейност. Към доклада е 
приложен и финансов отчет за изразходваните средства, поради което становището на 
комисията е той да бъде приет в представения му вид. 

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

58/14.02.2020 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 
 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 28.02.2020 година  

 

Относно: Приемане на Доклад за осъществената читалищна дейност и 
изразходваните от бюджета средства през предходната година от НЧ "Н. Й. Вапцаров 
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– 1914" – село Баниска в изпълнение на Програмата за развитие на читалищната 
дейност в община Две могили през 2019 година. 

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

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 
СЕ” 

1. Ахмед Недрет Ахмед +   

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

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

12. Юлиана Кънчева Тодорова +   
13. Юсеин Ахмедов Юсеинов +   

 Общо: 13 0 0 

 
По четвърта точка, Общинският съвет на основание чл. 26а, ал. 5 от Закона за 

народните читалища, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 1 и т. 
24 от Правилник № 1 за организацията и дейността на Общински съвет, неговите 
комисии  и взаимодействието му с общинска администрация и Докладна записка с 
вх. № 58 от 14.02.2020 г. след проведено поименно гласуване с 13 (тринадесет) гласа 
„За”, 0 (нула) глас „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 71 

 
1. Приема Доклад за осъществената читалищна дейност и изразходваните от 

бюджета средства през предходната година от НЧ "Н. Й. Вапцаров – 1914" – село Баниска 
в изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в община Две могили 
през 2019 година. 

Приложение: Доклад за осъществената дейност на НЧ "Н. Й. Вапцаров – 1914" – 
село Баниска. 

 
Пета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 59/14.02.2020 г., относно: 

Приемане на Доклад за осъществената читалищна дейност и изразходваните от бюджета 
средства през предходната година от НЧ "Христо Ботев – 1928" – село Бъзовец в 
изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в община Две могили през 
2019 година. 

По нея докладва:  
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1. Ивайло Пенев – председател на Комисията по „Образование, култура, 
вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма, здравеопазване и социална 
политика”: 

Основната цел на читалището в село Бъзовец е да задоволява потребностите на 
гражданите, свързани с развитие и обогатяване на културния живот, социалната и 
образователната дейност на населението. Към читалището има подредена етнографска 
сбирка с предмети, използвани в бита на бъзовчани през изминалото столетие. Освен това 
има витрина с фосили и предмети, намерени в разкопаната могила в местността „Адата” 
край с. Бъзовец, която е обект на археологическо проучване вече три години. Във фоайето 
на читалището е подредена постоянна витрина на бъзовския писател – фолклорист проф. 
д-р Анчо Калоянов и Маргарита Георгиева.  

Читалището работи добре с НПО организации, общината, бизнеса и ППК с. 
Бъзовец. Изградени са стабилни връзки на сътрудничество. 

Към доклада има и финансова част за изразходените средства, поради което 
становището на комисията е той да бъде приет. 

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

59/14.02.2020 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 
 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 28.02.2020 година  

 

Относно: Приемане на Доклад за осъществената читалищна дейност и 
изразходваните от бюджета средства през предходната година от НЧ "Христо Ботев – 
1928" – село Бъзовец в изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност 
в община Две могили през 2019 година. 

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

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 
СЕ” 

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

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

13. Юсеин Ахмедов Юсеинов +   
 Общо: 13 0 0 
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По пета точка, Общинският съвет на основание чл. 26а, ал. 5 от Закона за 

народните читалища, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 1 и т. 
24 от Правилник № 1 за организацията и дейността на Общински съвет, неговите 
комисии  и взаимодействието му с общинска администрация и Докладна записка с 
вх. № 59 от 14.02.2020 г. след проведено поименно гласуване с 13 (тринадесет) гласа 
„За”, 0 (нула) глас „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 72 

 
1. Приема Доклад за осъществената читалищна дейност и изразходваните от 

бюджета средства през предходната година от НЧ "Христо Ботев – 1928" – село Бъзовец в 
изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в община Две могили през 
2019 година. 

Приложение: Доклад за осъществената дейност на НЧ "Христо Ботев – 1928" – 
село Бъзовец. 
 

Шеста точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 60/14.02.2020 г., относно: 

Приемане на Доклад за осъществената читалищна дейност и изразходваните от бюджета 
средства през предходната година от НЧ "Отец Паисий – 1912" – село Острица в 
изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в община Две могили през 
2019 година. 

По нея докладва:  
1. Румен Марков – член на Комисията по „Образование, култура, 

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

Представен ни е за приемане и Доклад за осъществената читалищна дейност и 
изразходваните от бюджета средства през предходната година на НЧ "Отец Паисий – 
1912" – село Острица. От него се вижда, че читалището е отбелязало всички празници 
през 2019 година. Тук също има отчет за изразходените финансови средства, поради което 
становището на комисията е предложеният ни проект на решение да бъде приет. 

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

60/14.02.2020 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 
 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 28.02.2020 година  

 

Относно: Приемане на Доклад за осъществената читалищна дейност и 
изразходваните от бюджета средства през предходната година от НЧ "Отец Паисий – 
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1912" – село Острица в изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност 
в община Две могили през 2019 година. 

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

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 
СЕ” 

1. Ахмед Недрет Ахмед +   

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

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

12. Юлиана Кънчева Тодорова +   
13. Юсеин Ахмедов Юсеинов +   

 Общо: 13 0 0 

 
По шеста точка, Общинският съвет на основание чл. 26а, ал. 5 от Закона за 

народните читалища, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 1 и т. 
24 от Правилник № 1 за организацията и дейността на Общински съвет, неговите 
комисии  и взаимодействието му с общинска администрация и Докладна записка с 
вх. № 60 от 14.02.2020 г. след проведено поименно гласуване с 13 (тринадесет) гласа 
„За”, 0 (нула) глас „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 73 

 
1. Приема Доклад за осъществената читалищна дейност и изразходваните от 

бюджета средства през предходната година от НЧ "Отец Паисий – 1912" – село Острица в 
изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в община Две могили през 
2019 година. 

Приложение: Доклад за осъществената дейност на НЧ "Отец Паисий – 1912" – 
село Острица. 

 
Седма точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 61/14.02.2020 г., относно: 

Приемане на Доклад за осъществената читалищна дейност и изразходваните от бюджета 
средства през предходната година от НЧ "Развитие – 1908" – село Каран Върбовка в 
изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в община Две могили през 
2019 година. 

По нея докладва:  



 21

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 
Доклад за осъществената читалищна дейност и изразходваните от бюджета средства през 
предходната година от НЧ "Развитие – 1908" – село Каран Върбовка. В него са изброени 
всички дейности, които е развивало читалището през предходната година. Както всички 
читалища и тук е представен отчет за изразходените през годината средства, поради което 
становището на комисията е докладът да бъде приет. 

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

61/14.02.2020 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 
 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 28.02.2020 година  

 

Относно: Приемане на Доклад за осъществената читалищна дейност и 

изразходваните от бюджета средства през предходната година от НЧ "Развитие – 
1908" – село Каран Върбовка в изпълнение на Програмата за развитие на читалищната 
дейност в община Две могили през 2019 година. 

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

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 
СЕ” 

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

 
По седма точка, Общинският съвет на основание чл. 26а, ал. 5 от Закона за 

народните читалища, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 1 и т. 
24 от Правилник № 1 за организацията и дейността на Общински съвет, неговите 
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комисии  и взаимодействието му с общинска администрация и Докладна записка с 
вх. № 61 от 14.02.2020 г. след проведено поименно гласуване с 13 (тринадесет) гласа 
„За”, 0 (нула) глас „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 74 

 
1. Приема Доклад за осъществената читалищна дейност и изразходваните от 

бюджета средства през предходната година от НЧ "Развитие – 1908" – село Каран 
Върбовка в изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в община Две 
могили през 2019 година. 

Приложение: Доклад за осъществената дейност на НЧ "Развитие – 1908" – село 
Каран Върбовка. 

 
Осма точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 62/14.02.2020 г., относно: 

Приемане на Доклад за осъществената читалищна дейност и изразходваните от бюджета 
средства през предходната година от НЧ "Н. Й. Вапцаров – 1902" – село Кацелово в 
изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в община Две могили през 
2019 година. 

По нея докладва:  
1. Ивайло Пенев – председател на Комисията по „Образование, култура, 

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

Настоящата докладна записка е относно приемане на Доклад за осъществената 
читалищна дейност и изразходваните от бюджета средства през предходната година от НЧ 
"Н. Й. Вапцаров – 1902" – село Кацелово в изпълнение на Програмата за развитие на 
читалищната дейност в община Две могили през 2019 година. Чрез своите дейности 
читалището запазва и развива традициите на народа, разпространява и съхранява 
неповторимия български фолклор, учи младото поколение на изконните добродетели на 
българския народ, на любов към фолклора. Становището на Комисията по „Образование, 
култура, вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма, здравеопазване и 
социална политика” е предоженият ни проект на решение да бъде приет. 

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

62/14.02.2020 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 
 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 28.02.2020 година  

 

Относно: Приемане на Доклад за осъществената читалищна дейност и 
изразходваните от бюджета средства през предходната година от НЧ "Н. Й. Вапцаров 
– 1902" – село Кацелово в изпълнение на Програмата за развитие на читалищната 

дейност в община Две могили през 2019 година. 
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№ ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ Г Л А С У В А Л 

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 
СЕ” 

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

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

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

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

13. Юсеин Ахмедов Юсеинов +   
 Общо: 13 0 0 

 
По осма точка, Общинският съвет на основание чл. 26а, ал. 5 от Закона за 

народните читалища, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 1 и т. 
24 от Правилник № 1 за организацията и дейността на Общински съвет, неговите 
комисии  и взаимодействието му с общинска администрация и Докладна записка с 
вх. № 62 от 14.02.2020 г. след проведено поименно гласуване с 13 (тринадесет) гласа 
„За”, 0 (нула) глас „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 75 

 
1. Приема Доклад за осъществената читалищна дейност и изразходваните от 

бюджета средства през предходната година от НЧ "Н. Й. Вапцаров – 1902" – село 
Кацелово в изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в община Две 
могили през 2019 година. 

Приложение: Доклад за осъществената дейност на НЧ "Н. Й. Вапцаров – 1902" – 
село Кацелово. 

 
Девета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 63/14.02.2020 г., относно: 

Приемане на Доклад за осъществената читалищна дейност и изразходваните от бюджета 
средства през предходната година от НЧ "Селско събуждане – 1899" – село Могилино в 
изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в община Две могили през 
2019 година. 

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

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма, здравеопазване и социална 
политика”: 
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Следващият Доклад е за осъществената читалищна дейност и изразходваните от 
бюджета средства през предходната година от НЧ "Селско събуждане – 1899" – село 
Могилино. Разгледан е на заседание на комисията, която излезе със становище 
предложеният ни проект на решение да бъде приет. 

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

63/14.02.2020 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 
 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 28.02.2020 година  

 

Относно: Приемане на Доклад за осъществената читалищна дейност и 
изразходваните от бюджета средства през предходната година от НЧ "Селско 
събуждане – 1899" – село Могилино в изпълнение на Програмата за развитие на 

читалищната дейност в община Две могили през 2019 година. 

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

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 
СЕ” 

1. Ахмед Недрет Ахмед +   

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

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

 
По девета точка, Общинският съвет на основание чл. 26а, ал. 5 от Закона за 

народните читалища, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 1 и т. 
24 от Правилник № 1 за организацията и дейността на Общински съвет, неговите 
комисии  и взаимодействието му с общинска администрация и Докладна записка с 
вх. № 63 от 14.02.2020 г. след проведено поименно гласуване с 13 (тринадесет) гласа 
„За”, 0 (нула) глас „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 76 
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1. Приема Доклад за осъществената читалищна дейност и изразходваните от 

бюджета средства през предходната година от НЧ "Селско събуждане – 1899" – село 
Могилино в изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в община Две 
могили през 2019 година. 

Приложение: Доклад за осъществената дейност на НЧ "Селско събуждане – 1899" 
– село Могилино. 
 

Десета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 64/14.02.2020 г., относно: 

Приемане на Доклад за осъществената читалищна дейност и изразходваните от бюджета 
средства през предходната година от НЧ "Зора – 1930" – село Помен в изпълнение на 
Програмата за развитие на читалищната дейност в община Две могили през 2019 година. 

По нея докладва:  
1. Ивайло Пенев – председател на Комисията по „Образование, култура, 

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

Комисията по „Образование, култура, вероизповедания, символика, младежта, 
спорта и туризма, здравеопазване и социална политика” разгледа на свое заседание 
доклада и на читалището в село Помен. Целите на читалището са да задоволят 
потребностите на населението, чрез развитие и обогатяване на културния живот, 
социалната и образователна дейност на населението; запазване на обичаите и традициите 
на българския народ; възпитаване и утвърждаване на националното самосъзнание; 
осигуряване на достъп до информация. Читалището създава и развива потребност от 
културни изяви, осмисля свободното време на самодейците, които творят изкуство за себе 
си и за другите и с него съхраняват нашата национална и културна идентичност, пораждат 
чувство на гордост и любов към родното място и към традициите. Тук също имам 
финансов отчет за изразходените средства, поради което становището на комисията е 
представения ни доклад да бъде приет. 

В разискванията по десета точка участие взеха: 
1. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 
Няма как да не взема отношение при разглеждането на доклада на читалището в 

село Помен. Искам само да кажа, че в него е допусната една грешка, а именно: 
реализираният проект – цялостен ремонт на сградата на читалището не е по „Бедствия и 
аварии“, а по ПМС. 

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

64/14.02.2020 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 
 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 28.02.2020 година  

 

Относно: Приемане на Доклад за осъществената читалищна дейност и 
изразходваните от бюджета средства през предходната година от НЧ "Зора – 1930" – 
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село Помен в изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в община 
Две могили през 2019 година. 

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

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 
СЕ” 

1. Ахмед Недрет Ахмед +   

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

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

12. Юлиана Кънчева Тодорова +   
13. Юсеин Ахмедов Юсеинов +   

 Общо: 13 0 0 

 
По десета точка, Общинският съвет на основание чл. 26а, ал. 5 от Закона за 

народните читалища, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 1 и т. 
24 от Правилник № 1 за организацията и дейността на Общински съвет, неговите 
комисии  и взаимодействието му с общинска администрация и Докладна записка с 
вх. № 64 от 14.02.2020 г. след проведено поименно гласуване с 13 (тринадесет) гласа 
„За”, 0 (нула) глас „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 77 

 
1. Приема Доклад за осъществената читалищна дейност и изразходваните от 

бюджета средства през предходната година от НЧ "Зора – 1930" – село Помен в 
изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в община Две могили през 
2019 година. 

Приложение: Доклад за осъществената дейност на НЧ "Зора – 1930" – село Помен. 
 
Единадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 65/14.02.2020 г., относно: 

Приемане на Доклад за осъществената читалищна дейност и изразходваните от бюджета 
средства през предходната година от НЧ "Светлина – 1927" – село Чилнов в изпълнение 
на Програмата за развитие на читалищната дейност в община Две могили през 2019 
година. 

По нея докладва:  
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1. Мехмед Мехмедов – секретар на Комисията по „Образование, култура, 
вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма, здравеопазване и социална 
политика”: 

Отчетният период обхваща периода януари-декември 2019 година. Основните цели 
на читалището са да създава, съхранява и разпространява духовни ценности, да развива 
творческите способности и задоволява културните потребности и интереси на 
населението; да разкрива условия за общуване между хората и съдейства за обогатяване 
на културния живот в селото; да осигурява достъп до информация; да подпомага 
развитието на любителското художествено творчество; да допринася за укрепване на 
социалната и образователна дейност; да работи за запазване и популяризиране на 
местните обичаи и традиции; да възпитава в дух на демократизъм, родолюбие и 
общочовешка нравственост и утвърждаване на националното самосъзнание. 
 Секретарят на читалището осъществява административно-организационните 
дейности за изпълнение на решенията на настоятелството и текущата работа в 
читалището. Единствената щатна длъжност е, която ръководи, организира и реализира 
читалищната дейност. Помощ оказват читалищното настоятелство и проверителна 
комисия. Секретарят е едновременно библиотекар, касиер, деловодител, счетоводител, 
ръководител на групи и хигиенист, които му задължения са вменени с длъжностната 
характеристика от  председателя. 
 За много от мероприятията читалището разчита на дарители, на които благодари от 
сърце. Благодарим на всички самодейци и инициативни жители, чрез които се крепи 
духът на нашето читалище. 
 Читалищното настоятелство изказва благодарност на ръководството на община Две 
могили. Трета комисия разгледа на свое заседание доклада и излезе със становище той да 
бъде приет. 

В разискванията по единадесета точка участие взеха: 
1. Галя Додева – Общински съветник: 
Госпожо Председател, аз няма да взема участие в гласуването по тази точка от 

дневния ред, тъй като съм секретар на читалището. 
 
Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 

65/14.02.2020 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 
 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 28.02.2020 година  

 

Относно: Приемане на Доклад за осъществената читалищна дейност и 
изразходваните от бюджета средства през предходната година от НЧ "Светлина – 
1927" – село Чилнов в изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в 
община Две могили през 2019 година. 

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

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 
СЕ” 

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

5. Ивайло Димитров Иванов +   
6. Ивайло Пенев Иванов  +   
7. Мехмед Руждиев Мехмедов  +   

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

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

13. Юсеин Ахмедов Юсеинов +   
 Общо: 12 0 0 

 
По единадесета точка, Общинският съвет на основание чл. 26а, ал. 5 от Закона 

за народните читалища, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 1 и т. 
24 от Правилник № 1 за организацията и дейността на Общински съвет, неговите 
комисии  и взаимодействието му с общинска администрация и Докладна записка с 
вх. № 65 от 14.02.2020 г. след проведено поименно гласуване с 12 (дванадесет) гласа 
„За”, 0 (нула) глас „Против”, 0 (нула) гласа „Въздържал се” и 1 (един) глас 
„Негласувал” – Галя Миткова Додева, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 78 

 
1. Приема Доклад за осъществената читалищна дейност и изразходваните от 

бюджета средства през предходната година от НЧ "Светлина – 1927" – село Чилнов в 
изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в община Две могили през 
2019 година. 

Приложение: Доклад за осъществената дейност на НЧ "Светлина – 1927" – село 
Чилнов. 

 
Дванадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 66/14.02.2020 г., относно: 

Приемане на Доклад за осъществената читалищна дейност и изразходваните от бюджета 
средства през предходната година на НЧ "Христо Ботев - 1927" с. Широково в 
изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в община Две могили 
през 2019 година. 

По нея докладва:  
1. Румен Марков – член на Комисията по „Образование, култура, 

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

политика”: 
Комисията по „Образование, култура, вероизповедания, символика, младежта, 

спорта и туризма, здравеопазване и социална политика” разгледа на свое заседание 
доклада и на последното читалище в Широково и излезе със становище той да бъде приет. 

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

66/14.02.2020 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 
 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 28.02.2020 година  

 

Относно: Приемане на Доклад за осъществената читалищна дейност и 
изразходваните от бюджета средства през предходната година от НЧ "Христо Ботев - 
1927" с. Широково в изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в 
община Две могили през 2019 година. 

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

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 
СЕ” 

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

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

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

13. Юсеин Ахмедов Юсеинов +   
 Общо: 13 0 0 

 
По дванадесета точка, Общинският съвет на основание чл. 26а, ал. 5 от Закона 

за народните читалища, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 1 и т. 
24 от Правилник № 1 за организацията и дейността на Общински съвет, неговите 
комисии  и взаимодействието му с общинска администрация и Докладна записка с 
вх. № 66 от 14.02.2020 г. след проведено поименно гласуване с 13 (тринадесет) гласа 
„За”, 0 (нула) глас „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 79 

 
1. Приема Доклад за осъществената читалищна дейност и изразходваните от 

бюджета средства през предходната година от НЧ "Христо Ботев - 1927" с. Широково в 
изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в община Две могили през 
2019 година. 
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Приложение: Доклад за осъществената дейност на НЧ "Христо Ботев - 1927" с. 
Широково. 

 
 Тринадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 34/30.01.2020 г., относно: 
Приемане на Отчет на Програмата за управление на Община Две могили за мандат 2015-
2019 г. 

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

Самият Отчет на Програмата за управление на Община Две могили за мандат 2015-
2019 г.е направен много подробно и обхваща всичко, което е направено през целия 
мандат. Няма да се спирам за това, което е направено от общинската администрация по 
отдели, тъй като ежегодно получаваме информация за тяхната дейност. 

Считам, че интерес за обществеността представляват усвоените средства по 
различни проекти и програми през този мандат. За целта съм се постарала да извадя от 
оцета конкретни приключени проекти през мандата са 37 на брой на обща стойност 9 357 
988 лева, в процес на изпълнение, т.е. започнати през предходния мандат, но все още не са 
приключили са 10 на брой на обща стойност 4 111 492 лева.  

Проект „Красива България” за Здравен дом и Кметство Батишница е подаден и чака 
одобрение, това е проект за 165 920 лева. През периода Общината е кандидатствала с още 
8 проекта на стойност 4 956 857 лева, но по една или друга причина не са одобрени. 

Към момента има разработени 12 броя проекти, които са в готовност и при 
възможност веднага могат да бъдат подадени. 

През мандата са постъпили средства и от МОН на стойност 305 000 лева. Считам, 
че цитираните усвоени средства не са никак малко и в същото време през мандат 2015-
2019 приоритетно управлението на Общината работеше за финансова стабилност, която е 
постигната. 

Отчетът на Програмата за управление на Община Две могили за мандат 2015-2019 
г. беше разгледан на заседание на първа комиссия, която го прие единодушно. 

2. Румен Марков – председател на Комисията по „Териториално устройство и 
строителство, общинска собственост, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

Отчетът на Програмата за управление на Община Две могили за мандат 2015-2019 
г. е 40 страници, доста сериозно четиво и аз ще го разгледам в часта му за общинската 
собственост. 

В периода на управление са съставени общо 325 актове за общинска собственост.  
През отчетния период, поради продажба и изпълнение на съдебни решения, са 

деактувани и отписани общо 191 броя общински имоти по години, както следва: 
През отчетния период е приключено с поетапното съставяне на нови актове за 

общинска собственост (170 бр.) на имотите с начин на трайно ползване „Лозе“ в  
местността „Увата” в землището на Две могили, по КККР на гр. Две могили, с цел 
продажба на същите.  

Поради влизане в сила на кадастрални карти за всички населени места на Община 
Две могили, предстои съставяне на нови актове за имотите, общинска собственост. 

Отдаване на общински недвижими имоти под наем, аренда и разпоредителни 
действия. 

От отдел „Общинска собственост и регионално развитие“ през отчетния период са 
изготвени и внесени за разглеждане в Общински съвет общо 160 броя докладни записки.  
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Подготвени са подготвени и проведени общо 54 броя тръжни процедури за 
продажба, отдаване под наем и аренда на имоти общинска собственост. 

В резултат на проведени процедури са изготвени и сключени 49 броя договори за 
отдаване под наем, 21 броя договори за аренда, 23 броя договори за продажба и 6 броя 
договори за учредяване право на ползване за пчелини.  

Приходите от управление на имотите общинска собственост за периода са в размер 
на 1 590 733,78 лева. 
 Приходите от разпореждане с движимо и недвижимо имущество общинска 
собственост са общо в размер на 171 494,10 лева. 

Подробно са описани и всички други спомагателни дейности по управлението и 
разпореждането с общинската собственост. 

Втора комисия разгледа на свое заседание представения ни отчет и излезе със 
становище той да бъде приет във вида, в който ни е предложен. 

3. Ивайло Пенев – председател на Комисията по „Образование, култура, 
вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма, здравеопазване и социална 
политика”: 

Отчетът на програмата за управление мандат 2015-2019 г. отразява изпълнените 
цели и приоритети за развитие на Общината в съответствие с предизборните ми 
ангажименти. Той пресъздава изпълненото в съответствие с Общинския план за 
регионално развитие и Актуализирания план за регионално развитие, като конкретизира 
по години дейностите, които са извършени. 

Комисията по „Образование, култура, вероизповедания, символика, младежта, 
спорта и туризма, здравеопазване и социална политика” разгледа на свое заседание отчета 
и излезе със становище той да бъде приет. 

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”: 

Комисията по „Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно 
придобитото имущество, сигурност, земеделие, животновъдство и гори, екология и други 
дейности” също разгледа на свое заседание отчета за изпълнение на програмата на Кмета 
за предходния мандат. Отчетът е доста обемист и много добре подреден по съдържание, 
по цели и по приоритети, има направена разбивка по отделните ресори. 

Аз няма да повтарям казаното от г-н Марков, ще кажа само, че през 2017 г. чрез 
промяна на структурата на общинска администрация в Дирекция „Регионално развитие“ 
отпадна длъжността ст. експерт „Земеделие и гори“ и функциите се съвместиха в новата 
длъжност нач. отдел „Общинска собственост и регионално развитие“. 

По отношение на животновъдството, по инициатива на Община Две могили се 
проведоха редица срещи с животновъдите на тема: поддържане на чистотата, хигиената, 
съхранението и оползотворяването на генерираната от животните оборска тор, наемането 
и поддържането на пасища, задълженията на стопаните, регламентирани в Закона за 
ветеринарномедицинската дейност и др.  

С цел недопускане на замърсявания по уличните платна, със заповеди на кметовете 
на населените места се регламентираха маршрути за движение на стадата от животни и 
бяха определиха терени за временно съхранение. Неизпълнението на тези заповеди 
даваше възможност на нарушителите да се съставят 24 броя актове за административно 
нарушение и съответно да се налагат глоби. Съставени са 21 броя предупредителни 
протоколи. 
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По повод на многото жалби от граждани по отношение на замърсявания на улични 
платна и неприятни миризми, в началото на 2017 г. се направиха промени в Наредба № 3 
на Община Две могили, касаещи ограничаване на допустимия брой и вид домашни 
животни, които могат да се отглеждат в жилищните територии в чертите на Община Две 
могили. Тъй като голяма част от стопаните на територията на общината трябваше да 
изведат животните си извън чертите на населените места през мандата се направиха 
постъпки пред Областен управител на Област Русе за безвъзмездно прехвърляне на 
собствеността върху част от бившите стопански дворове – частна държавна в собственост 
на Община Две могили. Намеренията ни бяха след преминаването им в собственост на 
общината тези терени да бъдат предоставени на нуждаещите се животновъди за създаване 
на семейни ферми. Не по вина на общината, тези терени са все още държавна собственост 
и в момента пустеят. 

През отчетния период се подготви проект за водоснабдяване на „Източната 
промишлена зона“ на гр. Две могили, който в момента е на етап реализиране. С 
въвеждането в експлоатация на водопровода ще бъдат решени проблемите с 
водоснабдяване на стопанските сгради на животновъдите, арендаторите и инвеститорите.  

От началото на 2019 г. активно се работи за решаване на съществуващия проблем в 
източната промишлена зона на гр. Две могили по отношение на отчитането и заплащането 
на консумираната ел. енергия от множество промишлени и селскостопански обекти. 

С реализирането на водопровода и решаване на проблема с електрозахранването в 
района се очаква намиращите се в района свободни терени – общинска собственост да 
станат по атрактивни и по този начин да се създадат условия за бизнеса и да бъдат 
привлечени нови инвеститори.  

Както във всички общини, така и на територията на Община Две могили основният 
проблем е големият брой безстопанствени кучета. Причината е неспиращото изхвърляне 
на улицата на домашни любимци или новородените им от стопаните. През периода на 
мандата от 2015 г. до 2019 г. са заловени и кастрирани общо 174 броя бездомни кучета, с 
което общият брой на кастрираните животни от 2007 г. до м. декември 2019 г. възлиза на 
346 броя. Оказва се, че кастрацията на бездомните животни, като елемент от „Общинската 
програма за установяване на контрола върху кучешката популация на територията на 
Община Две могили“ е недостатъчна мярка за справяне с проблема. Чипирането на 
домашните любимци е задължително, съгласно Закона за ветеринарномедицинската 
дейност, но не се извършва от голяма част от гражданите. Поради факта, че Община Две 
могили не разполага със собствен приют, в който да бъдат настанявани животните, 
намеренията през новия мандат са в началото на 2020 г. да се проведе кампания сред 
гражданите за регистрирането на домашните кучета. Кампанията ще бъде организирана от 
Община Две могили и ще включва частно практикуващите ветеринарни лекари, 
регистрирани на територията на Община Две могили и представители на Сдружение 
„Германо-Българска помощ за животните – клон Русе”. Очакванията са, че засиленият 
контрол от страна на общинска администрация и идентификацията с чип на домашните 
любимци ще подпомогне идентифицирането на собственика при недобронамерено 
пускане на свобода на кучетата и ще даде възможност да бъдат налагани санкции. 

По отношение на организирането и изпълнението на защита на горските територии 
на Община Две могили от пожари, ежегодно се изготвят и одобряват от директора на РДГ 
– Русе Годишни планове за защита на горските територии от пожари собственост на 
Община Две могили. В изпълнение на същите, трикратно в годината се обработват 
минерализовани ивици около потенциално опасни гори. Дължината на обработваните 
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ивици от 3710 м. през 2016 г. е нараснала на 6330 м. през 2019 г. С цел намаляване на 
разходите и увеличаване на качеството на обработка на минерализованите ивици през 
2019 г. от Община Две могили бяха закупени нов трактор с двойно предаване и дискова 
брана, която замени неефективния плуг. На възлови места в близост да горските 
територии, собственост на Община Две могили, както и на местата за почивка са 
поставени предупредителни табели с противопожарно съдържание. Ежегодно се 
актуализира личния състав на съществуващото доброволното формирование. 

По отношение на изпълнението на дезинсекционни, дератизационни и 
дезакаризационни обработки през 2018 г. е сменена фирмата изпълнител. През последните 
две години от мандата освен традиционните дезинсекционни, дератизационни 
мероприятия, които се провеждаха в съществуващите детски градини и ясли и социални 
домове бяха включени значителен брой нови обекти за дезакаризационна обработка 
(против кърлежи и бълхи): Района на пещера „Орлова чука“, Градски стадион, Централен 
градски парк, детски площадки, тревни площи по бул. „България“ и Общински пазар. От 
2020 г. ще се извършва два пъти годишно дезинфекция на пясъчниците, намиращи се в 
детските ясли и градини и такива намиращи се в паркове. 

Ежегодно се доставят дърва за огрев на общински и обществени учреждения. След 
въведения в началото на мандата контрол по изразходването им, намаляването на 
топлинните загуби в сградите и въвеждането на отоплителни системи с висока 
ефективност, количествата на консумираната дървесина значително намаляха от 832 куб. 
м. пространствени през 2015 г. до 535 куб. м. пространствени през 2019 г. Тенденцията е 
тези количества през следващия мандат още да намаляват.  

По отношение на поддръжката на общинската дълготрайна декоративна 
растителност, през отчетния период в почти всички кметства са предоставени моторни 
триони, клонорези храсторези и косачки. Голяма част от потенциално опасните дървета в 
населените места са отстранени. Редовно се поддържа декоративната растителност, чрез 
периодично кастрене на клони на дървета, подрязване на рози, пръскане на чимшири и 
цветя. През отчетния период Община Две могили е инициирала и оказвала съдействие по 
различни залесителни кампании. На мястото на изсечените тополи в с. Широково с 
помощта на ученици от двете училища в гр. Две могили са залесени 2640 фиданки от 
топола на площ от 73 дка. Извършено е залесяване на фиданки от орехи и липа на 
входовете на гр. Две могили. 

Становището на четвърта комисия е отчетът да бъде приет в представения му вид. 
В разискванията по тринадесета точка участие взеха: 
1. Драгомир Дамянов – Общински съветник: 
На заседание на първа комисия разгледахме отчета на изпълнение на програмата на 

Кмета за мандат 2015-2019 година и както казаха и колегите отчетът е всеобхватен, 
отчетена е работата на цялата общинска администрация и на кмета на Общината в този 
четири годишен период. Отзивите са положителни, има и нереализирани проекти по 
обективни и субективни причини, но аз искам да се спра само на ресор „Финанси и МДТ”. 

При приемането на бюджета на Общината за 202 година и при разглеждането на 
този отчет става ясно, че в първия документ е написано, че в началото на мандат 2015-
2019 г. към края на 2015 г. задълженията на Общината са били 1 093 047 лв., от които 402 
209 лв. за разходи за издръжка и 690 838 лв. за покриване на финансови корекции по 
проекти. 
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Към края на мандата просрочените задължения са 484 042 лв., от които 42 575 лв. 
за разходи за издръжка и 441 467 лв. за финансова корекция по Оперативна програма 
„Околна среда“.  

Така, че задълженията в настоящия момент са в размер на около 500 000 лева, а не 
както се обявяваше, че Общината няма никакви задължения, а във втория документ държа 
да го отбележа е записано, че задълженията на Общината са 500 000 лева и, за да бъда 
коректен докрай, делото е насрочено за 26.03.2020 година, където ще видим съда какво 
решение ще вземе. 

Това е, което исках да направя като изявление, че нещата са такива, каквито са 
написани черно на бяло. 

2. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 
Уважаеми г-н Драганов, за пореден път казвате едва ли не, че заблуждавам хората. 
На предизборната си кампания точно и ясно казах за просрочените задължения -  

трансгранични са върнати и делото никога не съм го крил. Но делото е спряло 
изпълнението и може да се дава в документа, че те се дължат тъй като не е отменено с 
решение на съда, но към настоящия момент това изпълнение е спряно точно от съда. 

И реално задълженията на общината, ако има такива и реши съдът, са само по 
корекцията на така наречения „Воден цикъл”, но средства да дължи общината на фирми за 
просрочие, за проекти, за наложени корекции по време на мандата ми към настоящия 
момент в няма. 

И още един път подчертавам това нито е крито и е обявявано по време на 
кампанията ми, че Общината задължение няма. Нека някоя фирма да дойде и да каже, че 
Общината дължи нещо, както аз наследих една камара задължения по фактури, че имаше 
още от 2011 година, за които бяха заведени дела.  

Моето желание от предходния мандат беше януари месец фактурите, които са 
фактурирани за снегопочистване и други услуги към общината през февруари месец 
веднага се плащат на фирмите, за да може общината да не дължи на никого нищо. 

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

34/30.01.2020 г. е явно, моля гласувайте. 
 

След приключване на разискванията по тринадесета точка от дневния ред, 
Общинският съвет, на основание чл. 44, ал. 5 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 12 във 
връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и чл. 3, ал. 2, т. 10 от Правилник № 1 за организацията и дейността 
на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация и Докладна записка с вх. № 34 от 30.01.2020 г. след проведено явно 
гласуване с 13 (тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 
„Въздържал се”, прие 

 
РЕШЕНИЕ 

№ 80 
 

1. Приема за сведение Отчет на Програмата за управление на Община Две могили 
за мандат 2015 - 2019 година.  
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 Четиринадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 39/07.02.2020 г., относно: 

Приемане Програма за управление на Община Две могили за мандат 2019-2023 г. 
По нея докладва:  
1. Христина Ефтимова – председател на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
Програмата за управление на Община Две могили за мандат 2019-2023 г. е доста 

обширна, смела и оптимистична. 
Считам, че гражданите, които се интересуват изцяло и подробно могат да я 

прочетат на сайта на общината. Аз ще се постарая да свържа предходната точка за отчета 
със самата програма за мандата, защото считам, че след като Кметът е избран за втори 
мандат, то би следвало да продължи неизпълнението и отчетено в отчета да бъде 
залегнато в програмата за следващия мандат. 

И самата програма е направена и представена и в този си вид в голяма част от нея 
са включени неосъществените проекти от предходния мандат. 

Ще отбележа неодобрените проекти, за които Общината има готовност да 
кандидатства и в същото време ще спомена няколко от проектите, които надграждат това, 
което беше отчетено в отчета, като неизпълнение и са заложени в мандат 2019-2023, което 
би представлявало интерес за гражданите. 

Първо, Кметът на Общината е заложил подобряване инфраструктурата в град Две 
могили, около автогара; доизграждане на улица „Чипровци”, защото всички знаем, че там 
остана един участък, който трябва да бъде отремонтиран; изграждане на кът за отдих до 
находящото се в момента БКС; изграждане на парк „Могилите”; ремонт и рехабилитация 
на улична мрежа в общината и същевременно полагане и подмяна на водопроводите; 
изграждане на градска пречиствателна станция за отпадни води; изграждане на детски 
площадки в Каран Върбовка и горната част на село Кацелово; ремонт на читалище село 
Чилнов; модернизация на отоплителните системи в кметствата; модернизация и 
реконструкция на парковете и централните части в кметствата; както и ремонт на здравни 
кабинети в Могилино и други здравни кабинети, които се намират в населените места. 

Програмата, както казах и в началото е доста оптимистична, пожелаваме на всички 
нас, не само на кмета, да успеем да осъществим голяма част от тази програма. Разгледана 
е на заседание на първа комисия, която излезе със становище тя да бъде приета. 

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

В изпълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация 
кметът на общината представя пред общинския съвет програма за управление за срока на 
мандата в тримесечен срок от полагането на клетва. Програмата съдържа основните цели, 
приоритети, дейности, сроковете за изпълнение и очакваните резултати.  

На нашето внимание е представена програмата за управление за мандат 2019-2023 
г., която е съставена в съответствие с Националната програма за развитие: България, 
Националните оперативни програми, Регионалния план за развитие на Северния 
централен район за периода 2014-2020 г., Областната стратегия за развитие на област Русе 
2014 - 2020 г. и Актуализирания общински план за регионално развитие в Община Две 
могили за периода 2014 – 2020 г. Главната задача на Програмата е да формира визия за 
желаното състояние на Общината през настоящия мандат, като определи стратегическите 
цели и приоритетите в развитието на община Две могили за периода и набележи 
конкретни мерки за постигане на поставените цели. 
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Целите и приоритетите за развитие на Общината в тази програма отразяват 
предизборните ангажименти на кмета. Тя създава основа за доразвиване на 
Актуализирания общински план за регионално развитие, като конкретизира по години 
дейностите, които ще се извършат. Програмата подлежи на актуализиране съобразно 
промените в условията, финансовите ресурси и потребностите на общината. Ежегодно, в 
срок до 31 януари, пред общинския съвет ще бъде представян годишен отчет за 
изпълнението й в съответствие със закона. 

Стонавището на втора комисия е така предложената ни програма да бъде приета. 
3. Мехмед Мехмедов – секретар 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” също разгледа на свое заседание 
представената ни Програма за управление на Община Две могили за мандат 2019-2023 г. и 
излезе със становище тя да бъде приета. 

Искам само да кажа няколко думи за гарантирането и модернизиране на здравната 
инфрастрктура в общината. 

Политиката на община Две могили в сферата на здравеопазването към настоящия 
момент е довела до откриване на кабинети за физиотерапия, преоборудван 
стоматологичен кабинет с нов зъболекарски стол, привлечени лекари – специалисти от 
МБАЛ Бяла и осигурена дистанционна консултация с лекари – специалисти от Медика – 
Русе.  

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”: 

Хубавото е, че разглеждаме последователно отчета за изпълнението на програмата 
за предходния мандат и след това програмата на настоящия момент, което нас ни олеснява 
изключително много като общински съветници. 

Разглеждайки програмата в комисията от представените 12 позиции искахме да 
видим кое е изпълнимо. От 12-те позиции категорично заявявам, че 10-ти позиции са 
изпълними за срока от 2020 до 2023 година. Неизпълнимите – разработване на 
„Дългосрочната енергийна програма на Община Две могили”, тъй като обхваща период на 
изпълнение 2021 – 2027 година. Това, което можем да изпълним по кметствата да 
преминат от едно отопление към друго, ще го направим. В комисията коментирахме, че 
освен преминаването на пелетно отопление, трябва да се залегне и газификацията. Това 
ще остане за изпълнение през следващия мандат. 

Другото, което е – подмяна на водопроводи и изграждане на градска 
пречиствателна станция за отпадни води с канализация в гр. Две могили. Да, имаме готов 
разработен проект още от предходния и по-предходния мандат и след като изчистим, това 
което се коментираше преди малко за корекциите, докато не се произнесе съдът, докато не 
излезе решението и докато не си изчистим там евентуалните задължения, то едва тогава 
ще можем да кандидатстваме отново, но едва ли това ще може да се осъществи през 
предстоящия мандат. 

Становището на четвърта комисия е предложеният ни проект на решение да бъде 
приет. 

В разискванията по четиринадесета точка участие взеха: 
1. Драгомир Дамянов – Общински съветник: 
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На заседанието на комисията при разглеждането на програмата аз изказах своите 
забележки, относно приоритетите на програмата, защото програмата е всеобхватна, 
обхваща всички сфери на обществения живот на всички населени места на територията на 
Общината и в общи случаи е много пожелателна и е хубаво да мечтаем, обаче трябва и да 
се съобразяваме и с реалностите, защото ако всичко това се изпълни голяма част от 
жителите на останалите населени места ще предпочетат да дойдат да живеят в Две 
могили. 

Какво включва тази програма – това е част от предизборните ангажименти, които 
Кметът е поел и за мен, когато разглеждах тази програма беше важно, че няма изведени 
приоритети, а се работи във всички сфери. Най-важното за жителите на Общината е да 
има два-три приоритета, които считате, че са необходими да се изпълнят за самите тях. 
Това са образование, здравеопазване, социална политика. Мисля, че тези най-важни неща 
трябва да бъдат изведени пред скоби и да могат да бъдат решавани, защото голяма част от 
жителите имат нужда от подобряването на тези условия. 

Ще се спра само в няколко аспекта, които обсъждахме на комисията и Кметът 
присъства на нея: 

1. Разработване на дългосрочна енергийна програма на община Две могили за 
период 2021–2027 г. – тук ние споделихме, че важен момент за Общината това е 
газификацията, дали ще бъде на газ дали на метан, няма значение, на всички общински и 
държавни учреждения. Виждате, че това е важно, това е развитието и голяма част от 
западните държави вече ще преминат на такъв вид отопление. В тази връзка, считам че 
тук може да се изготви един по-подробен план за действие в този период от време и 
когато знаем, че отоплителната система на ПГСС почти е извън строй, тази година вече 
ще бъде за последно, може да се мисли в тази насока, дали с проект или с участието на 
Общината да се направи едно съвременно отоплително стопанство. 

2. Подмяна на водопроводната система и изграждане на градска пречиствателна 
станция за отпадни води с канализация в гр. Две могили. Тези дни в Община Русе 
презентираха изграждането на такава водопроводна система в две населени места, които 
са квартали на Русе. Това са Средна кула и Долапите, които стартираха преди нас, но 
започна реализацията с финансовото участие на ВиК Русе в размер на 16 млн. лева, като 
общата стойност на проекта е в размер на 25 млн. лева. Така, че тук също има възможност 
за работа за актуализиране на проекта, който е направен по друга програма 2007-2013 г., 
сега вече сме 2020 година. Може да се поработи, защото това са жизнено важни неща за 
развитието на една Община и населеното място. 

3. Във връзка с малкия и среден бизнес – заложени са всички мерки, за което 
приветствам това нещо, защото единствено бизнеса може да осигурява работни места, а не 
Общината да бъде най-големия работодател. За развитието на малките населени места, за 
да може да остават хората тук, ние трябва да подпомагаме развитието на малкия и среден 
бизнес. Ще съдействаме за подпомагане на тези мерки, които са заложени тук и за 
доизграждане на индустриалната зона, където да може голяма част от фирмите да 
развиват бизнеса си тук. 

И последно искам да кажа – създаване на общинско предприятие за осъществяване 
на дейноститите по комунално – битовото обслужване на населението и поддържане на 
обществените територии. Не знам тук какво се има предвид – създаване на ново общинско 
предприятие или съществуващото, което закрихме „Черни Лом” има някаква друга 
разновидност? Искам и това да се каже, за да знаят и гражданите, защото тази тема е 
твърде важна и болезнена за хората и всички нас. 
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Това са ми само забележките, иначе програмата е много оптимистична и всички 
ние ще съдействаме за нейното изпълнение, за да може края на мандата да завърши с 
успех. 

2. Бисер Йончев – Общински съветник: 
В изготвянето на проекти и други за подобряване на заобикалящата ни среда са 

изброени за град Две могили точно кои улици и какви обекти ще се изграждат, а за 
населените места от Общината има ОУ село Баниска и вече се започва – централна част и 
паркови територии, детски площадки, читалища, улична мрежа, ремонт на общински 
сгради и здравни участъци и т.н. Не е ли по-правилно да се уточни в кои населени места и 
какво точно ще се прави или аз не съм получил материалите, които Вие имате, защото г-
жа Ефтимова спомена нещо за някои населени места, но аз лично не ги виждам тези неща 
в моите материали – в кое населено място конкретно какво е планирано да се случи. 

3. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 
Както каза и г-н Драганов, хубаво е човек да има мечти, защото ако няма мечти 

няма да има никакво развитие. 
Ще започна от приоритетите – приоритетите ги има и още от предходния мандат 

най-важното беше да положим не малко усилия за достигане на финансова стабилност на 
Общината от една страна, а от друга страна приоритетите бяха насочени към младото 
покотение, т.е. ремонтите, които бяха извършени и в средното училище, физкултурния 
салон, ПГСС, детски градини и ясли, детска градина в Баниска всичко това бяхме 
направили. Така или иначе покрай финансовата стабилност на Общината бяха насочени и 
доста финансови средства и в тази насока. 

Още повече приоритетите, които ги има, програмата е дадена с период на 
изпълнение, но както знаете всяка година си имаме инвестиционна програма с капиталови 
разходи и фактически приоритетите вече се залагат точно в инвестиционната програма за 
всяка една година.  

По отношение на ВиК искам да ви кажа, че се работи и то доста усилено, и по така 
наречения „Воден цикъл”. Вчера имах участие в Общо събрание на Асоциацията по ВиК, 
на което стана ясно, че вече имаме нова цена на проекта в размер на 25 млн. и 5 млн. са за 
пречиствателната станция. Използвам сега случая да кажа, че и в тази насока работим, 
делото си е дело, то не касае изпълнението на този проект, в програмата са заложени град 
Николово и Две могили. Така, че се надявам до края на този мандат да стартира и този 
проект за изграждането на водния цикъл. 

Така или иначе започне ли този проект, може би ще се допълни тази програма за 
газификация, защото ще се разкопават улиците и тогава би било следвало да се използва 
момента да се положи газопреносна мрежа, за да може евентуално при централно или 
локално с балон и така нататък вече град Две могили да се газифицира. 

По отношение на екологията – тук виждате това също беше един от главните 
приоритети в предния мандат и аз наистина съм щастлив, че покрай всички други 
проблеми, които възникнаха и със закриването на депото в Две могили и с неизграденото 
регионално депо, все пак донякъде там вървим в положителна насока. И както винаги 
повтарям на почти всяка една сесия, проблемите идват не толкова от страна на 
организация на общината по извършването на сметосъбиране и сметоизвозване, колкото 
от съзнанието на отделните граждани и ако успеем втори мандат, за пореден път се 
обръщам и към Вас като общински съветници, които сте избрани от различните населени 
места на Общината, работата и в този мандат с населението да се обясни за правилата, 
които са въведени за разделното събиране. 
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По отношение за общинското предприятие, както помните в края на 2015 година 
тази дейност се извършваше от общинско дружество, което от една страна беше добре, но 
се оказа, че контрола от страна на общината към дружеството е много труден. Първо към 
ръководител или управителя на дружеството, защото знаете, че той се назначаваше от 
Общински съвет, а оттам нататък счетоводството се извършваше с външни фирми и от 
страна на общината само се фактурираха услуги без да има никакъв контрол. Това 
дружество беше стигнало до там, че не беше плащал неразплатени дългове към горива и 
към доставчици и така нататък. Затова всичко това беше направено така да се извършва от 
страна на общината, обаче идеята ми е 2021 година и се работи още от тази година за 
създаване на общинско предприятие, както ОП „Обществено хранене”, като контрола ще 
си бъде изцяло на общината, финансовата дейност ще се извършва от страна на общината, 
по различните закони за контрол върху моторните превозни средства, извършването на 
периодичните обслужвания на техниката, тъй като видяхте община Две могили с колко 
много техника разполага, техническите прегледи и т.н. ще има назначен монтьор, който да 
извършва ежедневни технически прегледи на всяко едно превозно средство, което напуска 
общината. По- добре организацията да е от страна на Общината, отколкото всичко това да 
е съсредоточено в предприятието.   

Друго, което бих искал да кажа по отношение на програмата, и което е важно - 
наистина ако тя бъде изпълнена доста от проблемите, които са на територията на 
общината ще бъдат решени. 

По отношение на въпросите на господин Йончев още от предходния мандат също 
така тръгнахме в тази посока за възстановяване на голяма част от сградния фонд, който се 
използва от страна на общината говоря за кметства, читалища и здравни служби, 
продължаваме и в този мандат и се надявам в края на мандата и сградния фонд на 
общината да бъде преведен във вида, в който трябва да бъде, а не това, което го 
наследихме 2015 година с проблемите с течове и така нататък. 

Програмата, която следва европейската 2021 до 2027 година тук имам малко 
предварителна информация, най-вероятно самото финансиране ще започне чак от 
2024година, т.е. това означава, че по програмата за развитие на селските райони сега 
трябва да бъдат подготвени всички проекти и да се кандидатства, но едва след 2024 
година се надяваме вече да има финансиране, така че ще се работи в тази насока, освен 
проектите, които са готови до настоящия момент. 

Автогарата – направихме вътрешните ремонти на помещенията, но е необходимо и 
прилежащата инфраструктура да се ремонтира с паркинги, вход и изход от автогарата. 

По отношение на селата, залагаме този мандат по-голяма част от капиталовите 
разходи на тях и ако започнем да правим отделни улици просто няма да направим почти 
нищо. Затова ще бъдат насочени към ремонти на тези, които са най-зле, за което ще се 
съобразя с кметовете на населените места.  

Искам да ви запозная и с дерето в село Широково – вчера също направихме среща с 
проектантите, работи се доста усилено, залагаме за укрепване на цялото дере от началото 
на селото посока Две могили. Ще бъде абсолютно изградено с бетон и с укрепвания и се 
надявам мостове, на които ще бъдат издадени паспорти, а не както голяма част от 
мостовите съоръжения на територията на общината, дори и пешеходните в различни 
населени места, са пуснати ей така от движение само и само да осигурим що-годе някакви 
условия за населението. Затова наблягаме и върху паспортизацията на всеки един нов 
обект, който се прави, за да може в архива да се съхранят документите. От предходния 
мандат първото нещо, което беше направено беше анализ във всички сфери, защото не 
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може да се съсредоточим и да работим само в една или две или три сфери и от всички 
сфери бяха приоритетно подбрани. 

В село Батишница има осигурено финансиране, което тази година ще бъде 
изпълнено и по същия начин е осигурено финансиране за село Помен за здравната служба.  
Надяваме се на хубаво време, за да може да бъде приключен обекта в Могилино, имаме 
осигурени финансови средства. 

Оказва се, че площадите, които са в село Бъзовец и в село Баниска няма парцеларни 
планове на самите центрове. Оттам идва проблемът с инфраструктурата около културния 
дом, около площадите нагоре, конкретно за село Баниска, където една сграда стои дълги 
години, това е потребителната кооперация. Идеята е да се работи в тази насока, имаме 
осигурено финансиране, чрез фирма ще бъде извършен парцеларен план на тези сгради и 
вече с решение на общинския съвет или ще се продават или ще се отдават под наем на 
хора които искат да инвестират. 

Виждате с водопровода, който се прави в края на Две могили освен на зоната, която 
се подготвя, това беше и моята мечта, може би също от предходния мандат, да се създадат 
нормални условия за хората, които искат да се занимават с животновъдство. Аз мисля, че 
и това, което беше от предходния мандат по изпълнението на този водопровод ще бъдат 
създадени условия за тези хора да развиват този бизнес. 

4. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 
Имам процедурно предложение – да прекратим разискванията и да преминем в 

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

39/07.02.2020 г. е явно, моля гласувайте. 
 

След приключване на разискванията по четиринадесета точка от дневния ред, 
Общинският съвет, на основание чл. 44, ал. 5 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 12 и с чл. 
27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 3, 
ал. 2, т. 10 от Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и Докладна 
записка с вх. № 39 от 07.02.2020 г. след проведено явно гласуване с 13 (тринадесет) 
гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 

 
РЕШЕНИЕ 

№ 81 
 

1. Приема представената от кмета на Община Две могили Програма за управление 
на Община Две могили за мандат 2019 - 2023 година.  

 
 Петнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 40/07.02.2020 г., относно: 
Информация за спазване на транспортната схема в Община Две могили през 2019 г. 

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

строителство, общинска собственост, местно самоуправление и нормативна уредба”: 
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Община Две могили е локализирана в регион, в който са развити всички видове 
транспорт – автомобилен, железопътен, воден и въздушен. На територията на община Две 
могили има изградена 66 км. общинска пътна мрежа от четвърти клас и 50 км. 
републиканска пътна мрежа от трети клас, която включва пътищата Русе – Иваново – Две 
могили – Бяла и (Русе – Бяла) – Две могили – Широково – Острица – (Кацелово – Опака).  

Община Две могили е разположена в източната част на Дунавската хълмиста 
равнина върху площ от 342,3 кв.км. Заема 12,1 % от територията на Русенска област и 0,3 
% от тази на цялата страна. Граничи с общините Попово и Опака – област Търговище. 
Територията й се състои от землищните граници на 12 населени места: селата Баниска, 
Батишница, Бъзовец, Каран Върбовка, Кацелово, Могилино, Острица, Помен, Пепелина, 
Широково и Чилнов. Неин административен център е град Две могили. Той се намира на 
32 км. на юг от град Русе. Разположен е от двете страни на жп – линията Русе – Горна 
Оряховица, която се явява междинно звено на Европейските железопътни комуникации 
север – юг (Хелзинки – Санкт Петербург – Истанбул – Атина). На границата с община 
Борово минава път Русе – София, който е в регионалната програма за европейско развитие 
и се явява транспортен коридор № 9.  

През 2019 г. транспортната схема на общината се спазва. На територията на 
общината фирмите превозвачи са две. Едната фирма е ЕТ „Евгений Николаев”, със 
седалище в гр. Две могили и изпълнява общинската транспортна схема от квотата на 
община Две могили. Другата фирма е „ИСКРА ГРУП” ООД, със седалище в гр. Русе и 
изпълнява транспортна схема от квотата на община Русе. 

Транспортната схема е представена много подробно с часове на тръгване и т.н., 
пореди което становището на втора комисия е предложеният ни проект на решение да 
бъде приет. 

В разискванията по петнадесета точка участие взеха: 
1. Драгомир Дамянов – Общински съветник: 
Имам едно предложение във връзка с извозването на учениците от СУ. Направих 

среща с родителите на децата от село Чилнов. На училището са предоставени 5 автобуса, 
като през настоящата година е предоставен още един автобус от МОН. Автобусите, които 
са предоставени на село Кацулово са един 32 местен и един 16 местен, като той пътува по 
маршрута Кацелово – Каран Върбовка – Острица – Широково – Две могили, като 
учениците от село Острица не ги взема, защото капацитета на автобуса става повече от 
седящите места. Налага се автобусът, който е от село Чилнов да вземе 10 ученика, които 
са от село Чилнов, да вземе още 10 от село Острица и да ги доведе до училището. 

Нашето предложение е този автобус, който е върнат поради изтеклите ремонтни 
дейности, тъй като резервоара е здрав или да се направи така да се отремонтира каквото 
трябва или да се направи заявка пред МОН за отпускането на нов 32 местен автобус или 
този 16 местен да се замени с по-голям. Двата автобуса от село Кацелово да бъдат 32 
местни, за да могат да вземат целия ученически поток от Кацелово – Каран Върбовка – 
Острица и Широково, а другият автобус, който е от Чилнов да мине през Чилнов – 
Бъзовец и Батишница и само единият автобус да има курс да дойде до тук и да се върне. 

2. Галя Додева – Общински съветник: 
Да, в действителност това е така, но ние имахме среща с Директорката, която 

обеща, че ще направи организация от следващата учебна година, защото до края на тази 
учебна година това няма как да стане. Много пъти сме говорили с Кмета по този въпрос и 
се надяваме, че през следващата година това да се случи. 
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По транспортната схема, тъй като колегата пропусна да отбележи, аз искам да 
кажа, че аз използвам обществен транспорт и в случая съм потърпевша. Какво имам 
предвид – преди седмица русенската линия „Искра Груп” с 11 минути по-рано е минал 
автобусът през град Две могили, за което се обадих на кондукторката, която не ми вдигна 
телефона, след което се обадих на един от шофьорите и той каза, че вече са минали през 
Две могили. Освен това искам да кажа, че много често се случва тази линия да не минава 
през Чилнов в 9.15 часа. От Русе тръгва в 8 часа, не влиза в Чилнов и директно 
продължава за Баниска, Могилино и т.н. 

3. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 
Запознат съм с проблема в Чилнов, ще вземем необходимите мерки, а за другия 

проблем – напишете писмен сигнал до мен, за да мога аз да сигнализирам ДАИ. 
 
Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, тук гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 

40/07.02.2020 г. е явно, моля гласувайте. 
 

След приключване на разискванията по петнадесета точка от дневния ред, 
Общинският съвет, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 27, ал. 3 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от 
Правилник № 1 за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии 
и взаимодействието му с общинска администрация и във връзка с Решение № 23, 
взето на заседание на Общински съвет - Две могили с Протокол № 3/20.12.2019 г. и 
Докладна записка с вх. № 40 от 07.02.2020 г. след проведено явно гласуване с 13 
(тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, 
прие 

 
РЕШЕНИЕ 

№ 82 
 

1. Приема информация за спазване на транспортната схема в Община Две могили 
през 2019 г. 
 Приложение: Информация за спазване на транспортната схема в Община Две 
могили през 2019 г. 
 
 Шестнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 41/12.02.2020 г., относно: 
Информация за работата на отдел „Местни данъци и такси” в общинска администрация 
град Две могили. 

По нея докладва:  
1. Христина Ефтимова – председател на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
Комисията по „Бюджет и финанси” разгледа на свое заседание информацията за 

работата на отдел „Местни данъци и такси” в общинска администрация град Две могили. 
Администрирането на местните данъци и такса за битови отпадъци, глоби и имуществени 
санкции, както и други такси от местен характер, чрез функциите по установяване и 
събиране, се осъществява изцяло от отдел „Местни данъци и такси” към дирекция 
„Финанси, местни данъци и такси” при Община Две могили. В изпълнение на чл. 51, ал. 2 
от Закона за местните данъци и такси в отдела се приемат и обработват декларации по чл. 
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14 за извършените сделки за прехвърлените вещни права върху недвижимите имоти, както 
и за имоти придобити по наследство. Също така се проверява и предоставената 
информация за размера на заплатения данък придобиване и основата, върху която е 
определен при покупко-продажба на превозни средства. Служителите в отдела приемат и 
обработват декларации по чл. 61н, за лица, които подлежат на облагане с патентен данък, 
чл. 61р - туристически данък, чл. 71 за освобождаване от услугата по събиране и 
транспортиране на битовия отпадък до съоръжения и инсталации за тяхното третиране и 
чл. 117 за притежаване на куче. 

За периода 01.01.2019 г. – 31.12.201 9г. са приети и обработени следния брой 
декларации: Декларации по чл. 14 от ЗМДТ – 1508 бр.; Декларации по чл. 54 от ЗМДТ – 
247 бр.; Декларации от администратор –трансфер на данни от КАТ за регистрирани и 
дерегистрирани МПС-та – 968 бр.; Декларации по чл. 61 н от ЗМДТ – 64 бр.; Декларация 
по чл. 61р от ЗМДТ – 5 бр.; Декларации по чл. 71 от ЗМДТ – 416 бр. Общият брой на 
декларациите през 2019 г. е 3208 бр. спрямо 2018 г., който е бил 3080 бр. 

Издават се служебни бележки, относно обстоятелства за моторни превозни 
средства, бележки за предоставен ПИН код, необходим за електронните справки за 
размера на данък чрез сайта на община Две могили, дубликат на документ за платен данък 
върху превозните средства и платен данък върху недвижимите имоти. 

Основна част от предоставяните административни услуги на физически и 
юридически лица заема изготвянето на Удостоверения за данъчни оценки по чл. 3 от 
Приложение № 2 към Закона за местните данъци и такси и чл. 264, ал. 1 от Данъчно –
осигурителния процесуален кодекс,  на недвижими имоти и незавършено строителство, за 
право на строеж, както и за право на ползване. 

За периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. са изготвени 972 броя данъчни оценки, със 
167 бр. повече от 2018 г.  

С цел повишаване на събираемостта се предприемат и действия по събиране на 
неплатени в срок задължения срещу неизправни данъкоплатци. На основание чл. 107, ал. 3 
от ДОПК, във връзка с чл. 4, ал. 1, ал. 3 и ал. 4, чл. 9б от ЗМДТ се издават Актове за 
установяване на задължения. За съответния период броят на издадените актове е 372. 

За същия период са образувани 71 броя изпълнителни дела при Частен съдебен 
изпълнител на стойност 33 696.00 лв. От тях са приключили 29 броя. Постъпилите суми са 
– 16 139.00  лв. 

С цел намаляване на административната тежест, през 2019 г. беше предоставен 
достъп до интернет страницата на Единната система за туристическа информация – реална 
среда, който дава възможност на служител от отдел Местни данъци и такси да обработва 
служебно информация, касаеща туристическия данък за предоставения брой нощувки от 
съответния обект, предлагащ такива по месеци. През годината беше извършена проверка 
на обектите предлагащи нощувки на място. 

За улесняване на работата на отдела и във връзка с реализирания проект от 
Агенция по вписванията през 2019 г. за предоставяне на информация под формата на 
автоматизиран интерфейс за връзка между системата на Имотен регистър със системата на 
общините, община Две могили заяви желание и получи  клиентски сертификат за достъп. 
В момента предстои изграждане на свързаност между системите. 

Чрез изградена и функционираща автоматизирана връзка между пунктовете за 
технически прегледи и софтуерния продукт за администриране на местните данъци и 
такси се предоставя информация, което благоприятства за повишаването на 
събираемостта относно данък моторно превозно средство. 
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Служителите от отдел „Местни данъци и такси” участват активно, при съставяне на 
бюджета на общината. 

Приходи по бюджета сравнени по години за периода 01.01. до 30.12. са: 
Период 

Вид приход 
Отчет 

 
2016 г. 

Отчет 
 

2017 г. 

Отчет 
 

2018 г. 

Отчет 

2019 г. 

Данък върху недвижими имоти 115948 111766 119846 111886 
Данък върху превозни средства 221961 218117 235909 300571 
Такса битови отпадъци 373806 366718 386852 384054 

Приходите по бюджета на Община Две могили за 2019 г. по вид плащане са както 
следва: Патентен данък – 5 663 лева; Данък придобиване на имущества по дарения и 
възмезден начин – 130 229 лева; Туристически данък – 271 лева; Приходи от глоби и 
санкции – 400 лева; Наказателни лихви за данъци – 27 199 лева или всичко приходи – 960 
273 лева. 

Становището на Комисията по „Бюджет и финанси” е информацията да бъде 
приета в представения и вид. 

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

41/12.02.2020 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, във връзка с Решение № 29 по Протокол № 3/20.12.2019 
г. и Докладна записка с вх. № 41 от 12.02.2020 г. след проведено явно гласуване с 13 
(тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, 
прие 

 
РЕШЕНИЕ 

№ 83 
 

1. Приема за сведение Информация за работата на отдел „Местни данъци и такси” в 
общинска администрация гр. Две могили за периода 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г.  

Приложение: Информация за работата на отдел „Местни данъци и такси” в 
общинска администрация гр. Две могили за периода 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. 
 
 Седемнадесета точка от дневния ред: 
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Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 42/12.02.2020 г., относно: 
Информация за извършените промени по бюджета на Община Две могили по реда на чл. 
125, ал. 1 и чл.112, ал. 5 от Закона за публичните финанси и чл. 40, ал. 1 от Наредба № 6 за 
условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за 
следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на 
Община Две могили, област Русе за четвъртото тримесечие на 2019 година. 

По нея докладва:  
1. Мехмед Чолаков – член на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
На основание чл. 125, ал. 1 и ал. 4 и чл. 112, ал. 5 от Закона за публичните финанси 

и чл. 40, ал. 4 от Наредбата № 6 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза 
за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и 
отчитане на бюджета на Община Две могили, област Русе Кметът на Общината ни 
уведомява за извършените промени по бюджета на Община Две могили за четвъртото 
тримесечие на 2019 г. През месец октомври промените са следните: Постъпила докладна 
записка от Кметство с. Могилино за промени в дейност „Общинска администрация“ – 
увеличение на § 1015 и намаление на § 1016 с 250лв.; Постъпила докладна записка от 
Кметство с. Помен за промени в дейност „Общинска администрация“ - увеличение на § 
1016 с 470 лв. и намаление на § 1020 и § 1052 с по 100 лв. Намаление на § 1015 в дейност 
„Клуб на пенсионера“ и в дейност „Спорт за всички“ с по 150 лв. Увеличение на § 1016 в 
дейност „В и К“ с 30 лв.; Постъпила докладна записка от ОУ „Христо Ботев“ с. Баниска за  
увеличаване на приходите по § 2406 с 13821 лв. и намаление по § 3702 с 415 лв. В 
разходната част увеличаваме в дейност „Общообразователни училища“ § 0101 с 11000 лв., 
§ 0551 с 2000 лв., § 0552 с 406 лв. и § 1020 с 1500 лв., а намаляваме § 1016 с 1500 лв.; 
Постъпила докладна записка от ДГ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Две могили за 
увеличение на § 1011 и намаление на § 1013 с 2930 лв.; Постъпила докладна записка от 
Център за обществена подкрепа гр. Две могили за увеличение по § 0202 с 300 лв., § 0208 
със 100 лв., § 1011 с 300 лв., § 1015 с 3550 лв. и § 1020 с 1000 лв., а намаление на § 0101 с 
4200 лв. и § 1013 с 1050 лв.; Постъпило е докладна записка от ЦНСТПЛУИ гр. Две могили 
за изменение на разходната част с увеличение на § 0208 с 222 лв., § 1020 с 1000 лв., § 1901 
с 11 лв. и § 19-81 с 18 лв. и намаление § 0101 с 1251 лв.; Постъпила докладна записка от 
ПГСС „К. А. Тимирязев“ гр. Две могили за увеличаване на приходите по § 2406 с 3489 лв. 
и за увеличаване на разходите по § 02-02  с 1065 лв. и § 1016 с 2424 лв. в дейност 
„Професионални гимназии и паралелки“. В дейност „Клуб на пенсионера“ намаляваме § 
1015 и увеличаваме § 1020 с 400 лв. В дейност „Други дейности по културата“ намаляваме 
§ 1015 с 360 лв. В дейност „Читалища“ дофинансиране увеличаваме § 4500 с 360 лв. 

През месец ноември промените са следните: Постъпила докладна записка от 
Кметство с. Могилино за промени в дейност „Осветление“ – намаление на § 1016 със 100 
лв. и на § 1030 със 140 лв., а увеличение на § 1030 в дейност „Служби и дейности по 
поддържане, ремонт и изграждане на пътищата“ със същата сума; Постъпила докладна 
записка от Кметство с. Помен за промени в дейност „Общинска администрация“ - 
намаление на § 1020 с 9 лв. В дейност „Клуб на пенсионера“ увеличение на § 1015 с 9 лв. 
В дейност „Чистота“ увеличение на § 1901 и намаление на § 1015 с 4 лв.; Постъпила 
докладна записка от Кметство с. Чилнов за промени в дейност „Общинска 
администрация“ - намаление на § 1015 с 80 лв. В дейност „Озеленяване“ намаление на § 
1015 с 300 лв. В дейност „Чистота“ увеличение на § 1016 с 880 лв. и намаление на § 1015 с 
500 лв.; Постъпила е докладна записка от ДГ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Две могили за 
промени в разходната част на бюджета в държавни дейности – увеличение на § 0551 с 
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3000 лв., § 0552 с 1500 лв., § 0560 с 1800 лв. и § 0580 с 1800 лв., а намаление на § 0101 с 
8100 лв. В местни дейности имаме увеличение на § 10-11 с 8300 лв. и намаление на § 1014 
с 440 лв. и § 1016 с 7860 лв.; Постъпила докладна записка от Център за обществена 
подкрепа гр. Две могили за увеличение по § 1030 с 1600 лв. и § 1051 със 100 лв., а 
намаление на § 1015 с 1000 лв., § 1016 със 100 лв. и § 1020 с 600 лв.; Постъпила докладна 
записка от ОП „Обществено хранене“ гр. Две могили за промени в дейност „Училищни 
столове“ – увеличение на § 0101 с 1700 лв., § 0551 със 150 лв., § 0560 с 90 лв., § 0580 със 
70 лв. и § 1016 с 660 лв., а се намаляват § 0208 с 2370 лв. и § 1015 с 200 лв. В дейност 
„Домашен социален патронаж“ се увеличават § 0101 с 1700 лв., § 0551 със 150 лв., § 0560 
с 90 лв., § 0580 със 60 лв. и § 1016 с 1300 лв., а се намаляват § 0202 с 300 лв., § 0208 с 1800 
лв. и § 1020 с 200 лв. В дейност „Други дейности по туризма“ се увеличава § 1015 с 550 
лв., а се намаляват § 0101 с 520 лв., § 0551 със 150 лв., § 1013 със 180 лв. и § 1020 с 800 
лв.; Постъпила е докладна записка от ЗЖЛУИ с. Могилино за изменение на разходната 
част с увеличение на § 0560 със 79 лв., § 1011 с 270 лв. и § 1051 с 10 лв., я намаление § 
1016 с 359 лв.; Постъпило е докладна записка от ЦНСТПЛУИ гр. Две могили за 
изменение на разходната част с увеличение на § 1011 и намаление § 1051 с 242 лв.; 
Постъпила докладна записка от ПГСС „К.А.Тимирязев” гр. Две могили за увеличение на 
приходната част по § 2405 с 385 лв. и на § 3619 с 62 лв. Изменението на разходната част е 
както следва – увеличение на § 1016 с 447 лв. 

През месец декември промените са следните: Постъпила докладна записка от 
Кметство с. Помен за промени в дейност „Общинска администрация“ - намаление на § 
1015 с 4 лв., а увеличението е в § 0205 в дофинансиране. В дейност „Чистота“ увеличение 
на § 0101 с 15 лв., § 551 с 1 лв., § 0560 с 1 лв. и намаление на § 1015 със 17 лв.; Постъпила 
докладна записка от СУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Две могили за увеличаване на 
разходите по § 1030 и намаление по § 1016 с 5160 лв.; Постъпила докладна записка от ДГ 
„Св. св. Кирил и Методий“ гр. Две могили за промени в разходната част в местна дейност 
„Детски градини” увеличение § 1011 с 2680 лв., § 1015 със 75 лв. и намаление на § 10-14 с 
1 лв., § 1016 с 591 лв., § 1020 с 1019 лв. и § 1051 със 71 лв.; Постъпила докладна записка 
от ДГ „Първи юни“ гр. Баниска за промени в разходната част в държавна дейност „Детски 
градини” увеличение § 0551 с 23 лв., § 0552 с 38 лв. и § 560 със 168 лв. и намаление на § 
0580 с 229 лв. В местни дейности се увеличава § 1011, а се намалява § 1013 с 479 лв. 
Намалява се § 1015 с 1073 лв.; Постъпила докладна записка от Център за обществена 
подкрепа гр. Две могили за увеличение по § 1030 с 850 лв. и § 0208 с 800 лв., а намаление 
на § 0101 с 800 лв., § 1015 с 400 лв., § 1016 с 300 лв. и § 1020 със 150 лв.; Постъпила е 
докладна записка от Защитено жилище с. Могилино за изменение на разходната част с 
увеличение на § 02-08 с 66 лв., § 0560 с 219 лв., § 1011 с 1597 лв., § 1016 с 853 лв. и § 1020 
със 104 лв. и намаление § 01-01 с 1787 лв., § 0205 с 299 лв., § 0551 с 35 лв., § 0580 с 45 лв., 
§ 1012 с 34 лв., § 1015 с 83 лв., § 1901 с 13 лв. и § 2991 с 545 лв.; Постъпила е докладна 
записка от ЦНСТПЛУИ гр. Две могили за изменение на разходната част с увеличение на § 
0101 със 116 лв., § 0202 с 80 лв., § 0560 с 254 лв., § 1011 с 5419 лв. и § 1015 с 939 лв. и 
намаление § 0205 с 394 лв., § 0551 с 246 лв., § 0580 със 103 лв., § 1013 с 35 лв., § 1016 с 
4853 лв., § 1020 с 44 лв. , § 1051 с 219 лв. и § 2991 с 914 лв.; Постъпила докладна записка 
от ПГСС „К.А.Тимирязев” гр. Две могили за увеличение на приходната част по § 2405 с 
2330 лв. Изменението на разходната част е както следва: в дейност „Професионални 
гимназии и паралелки за професионална подготовка“ – увеличение на § 0205 с 4274 лв., § 
0551 с 1004 лв., § 0552 с 385 лв., § 0560 с 820 лв. и §1015 с 2130 лв. и намаление на § 0580 
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с 2010 лв. и § 1091 с 4273 лв. В дейност „Общежития“ се увеличава § 0205, а се намалява § 
1091 с 275 лв. 

В дейност „Общинска администрация“ увеличение на § 102 и намаление на § 0101  
 7326 лв. В дейност „Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и 
мощности“ увеличение на § 1020 и намаление на § 1015 с 360 лв. В дейност „Детска ясла“ 
увеличение на § 0101 с 3225 лв. и намаление на § 20551 с 992 лв., § 0560 със 196 лв., § 
0580 с 264 лв., § 1020 с 1273 лв. и § 1030 с 500 лв. В дейност „Здравен кабинет в детски 
градини и училища“ увеличаваме § 1051 и намаляваме § 1020 с 51 лв. 

В дейност „Общинска администрация” увеличение на § 1092 с 20203 лв., § 1062 с 
864 лв., § 1069 с 300 лв. и намаление на § 1016 с 21067 лв. и § 1020 с 300 лв. В дейност 
„Общински съвети“ увеличение § 1051 и намаление § 1020 с 40 лв. В дейност „Детска 
ясла“ увеличение § 1020, а намаление § 1015 с 5 лв. В дейност „Други дейности по 
здравеопазването“ увеличение § 1020, а намаление § 1016 със 72 лв. В дейност „Домашен 
социален патронаж“ увеличение § 1020 и намаление § 1016 с 305 лв. В дейност „Личен 
асистент“ увеличение § 0208 с 36 лв. В дейност „Осветление“ увеличение § 1015 с 921 лв., 
§ 1020 с 582 лв. и § 1030 с 209 лв., а намаление § 1016 с 1712 лв. В дейност „Чистота” 
увеличение на § 0560 с 556 лв., § 0580 със 72 лв. и § 1901 с 590 лв. и намаление на § 10-20 
с 1218 лв. В дейност „Спортни бази за спорт за всички” увеличение § 1016 и намаление § 
10-15 със 702 лв. В дейност „Управление, контрол и регулиране на дейностите по 
транспорта и пътищата” увеличение § 0101 с 598 лв., § 0551 с 69 лв., § 0560 с 28 лв., § 
0580 със 17 лв. и § 1015 със 120 лв. и намаление § 1016 със 120 лв. В дейност „Общински 
пазари и тържища“ увеличение § 1015 и намаление § 1030 с 87 лв. В дейност „Разходи за 
лихви” увеличение § 22-24 и намаление § 29-91 с 55 лв.  
 В дейност „Общинска администрация” увеличение на § 0202 със 799 лв., § 0551 с 
1360 лв. и § 0580 с 266 лв. и намаление на § 0208 с 4332 лв. В дейност „Личен асистент“ 
увеличение на § 0101 с 86 лв., § 0551 с 10 лв., § 0560 с 4 лв. и § 0580 с 2 лв. В дейност 
„Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта“ 
увеличение на § 4219 със 797 лв. В дейност „Читалища“ увеличение на § 4500 с 260 лв. 

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

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

42/12.02.2020 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 
 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 28.02.2020 година  

 

Относно: Информация за извършените промени по бюджета на Община Две 
могили по реда на чл. 125, ал. 1 и чл.112, ал. 5 от Закона за публичните финанси и чл. 40, 

ал. 1 от Наредба № 6 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за 
местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и 
отчитане на бюджета на Община Две могили, област Русе за четвъртото тримесечие 
на 2019 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 седемнадесета точка от дневния ред, Общинският съвет, на основание чл. 

21, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл.3, ал.2, т.1 от Правилник №1 за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация, чл. 125, ал. 4 от Закона за публичните финанси, чл.40, 
ал.4 от Наредба № 6 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за 
местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и 
отчитане на бюджета на Община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. 
№ 42 от 12.02.2020 г. след проведено поименно гласуване с 13 (тринадесет) гласа „За”, 
0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 

 
РЕШЕНИЕ 

№ 84 
 

1. Приема за сведение Информация за извършените промени по бюджета на 
Община Две могили по реда на чл. 125, ал. 1 от Закона за публичните финанси за 
четвъртото тримесечие на 2019 година. 

 
 Осемнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 43/12.02.2020 г., относно: 
Одобряване на разходите за командировки в страната на кмета на общината и 
Председателя на Общински съвет Две могили за периода от 01.07.2019 г. до 31.12.2019 г. 

По нея докладва:  
1. Ахмед Недрет – член на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
Комисията по „Бюджет и финанси” разгледа на свое заседание докладната записка 

касаеща одобряване на разходите за командировки в страната на кмета на общината и 
Председателя на Общински съвет Две могили за периода от 01.07.2019 г. до 31.12.2019 г. 
Разходите за командировки за този период на Кмета на Общината и на Председателя на 
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Общинския съвет са в размер на 80 лева общо. Становището на комисията е предложеният 
ни проект на решение да бъде приет. 

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

43/12.02.2020 г. е явно, моля гласувайте. 
 

По осемнадесета точка от дневния ред, Общинският съвет, на основание чл. 
21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в страната, 
приета с ПМС №72/30.12.1986 г., обнародван в ДВ. бр.11 от 10.02.1987 г., последно 
изменение в бр. 2 от 07.01.2011 г., чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за 
организацията и дейността на Общински съвет Две могили, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинска администрация и Докладна записка с вх. № 43 от 
12.02.2020 г. след проведено явно гласуване с 13 (тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) 
гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 

 
РЕШЕНИЕ 

№ 85 
 

1. Одобрява направените разходи за командировки за периода 01.07.2019 г до 
31.12.2019 година на Кмета на общината Божидар Димитров Борисов –  в размер на 40.00 
/четиридесет/ лева, както следва: 

- Платежно нареждане от 17.12.2019 г.     40.00 лева. 
2. Председателят на Общински съвет за периода 01.07.2019 г до 31.12.2019 г. в 

размер на 40.00 /четиридесет/ лева, както следва: 
- Платежно нареждане от 17.12.2019 г.     40.00 лева. 

 
 Деветнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 44/12.02.2020 г., относно: 
Продажба на поземлен имот с идентификатор № 20184.1.2896 по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на гр. Две могили по Акт за частна общинска собственост № 
4064/14.01.2020 г. 

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

строителство, общинска собственост, местно самоуправление и нормативна уредба”: 
Община Две могили е собственик на поземлен имот по Акт за частна общинска 

собственост № 4064 от 14.01.2020 г. на Кмета на Община Две могили, а именно: празно 
дворно място с площ 428 кв. м. В деловодството на Общината е постъпило заявление, с 
което лицето изявява желанието си да закупи имот частна общинска собственост, който се 
намира в близост до основното жилище на лицето. Съгласно чл. 35, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост „Продажбата на имоти и вещи - частна общинска собственост се 
извършва след решение на общински съвет от кмета на общината след провеждане на 
публичен търг или публичнооповестен конкурс”. Данъчната оценка на имота съгласно 
удостоверение за данъчна оценка е с обща стойност 1527,50 лв. (хиляда петстотин 
двадесет и седем лева и петдесет стотинки), а пазарната оценка съгласно изготвената 
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Експертна оценка от независим лицензиран оценител е 1810,00 лв. (хиляда осемстотин и 
десет лева и нула стотинки). Съгласно разпоредбата на чл. 41, ал. 2 от Закона за 
общинската собственост „Разпоредителните сделки с имоти или с вещни права върху 
имоти – общинска собственост, се извършват по пазарни оценки, но не по-ниски от 
данъчните им оценки. Пазарните цени на имотите и на вещните права се определят от 
общинския съвет въз основа на пазарни оценки, изготвени от независими лицензирани 
оценители”. Имотът е включени в Раздел IV на Програмата за управление и разпореждане 
с имоти общинска собственост на Община Две могили през 2020 година, поради което 
становището на комисията е предложеният ни проект на решение да бъде приет. 

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

44/12.02.2020 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 
 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 28.02.2020 година  

 

Относно: Продажба на поземлен имот с идентификатор № 20184.1.2896 по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Две могили по Акт за частна 

общинска собственост № 4064/14.01.2020 г. 

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

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 
СЕ” 

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

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

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

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

 

По деветнадесета точка от дневния ред, Общинският съвет, на основание чл. 
21, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация във връзка с чл. 3, ал. 2, т. 2 от Правилник № 1 за 
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация, чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от 
Закона за общинската собственост, чл. 37, ал. 1 и чл. 51, т. 1 от Наредба № 7 за реда за 
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придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в 
Община Две могили, област Русе 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 

№ 86 
 

1. Дава съгласие да бъде продаден имот частна общинска собственост след 
провеждане на публичен търг с явно наддаване, а именно: празно дворно място с площ 
428 кв. м., с идентификатор № 20184.1.2896 по Кадастралната карта и кадастралните 
регистри на гр. Две могили, Община Две могили, област Русе, ул. „Русалка” № 34 при 
граници и съседи: север – 20184.47.133, изток – 20184.1.2897, юг – 20184.1.2836. 

2. При данъчна оценка на имота, в размер на 1 527.50 лева (хиляда петстотин 
двадесет и седем лева и петдесет стотинки) и пазарна оценка в размер на 1 810.00 лева 
(хиляда осемстотин и десет.лева и нула стотинки), съгласно доклада на лицензиран 
оценител от 22.01.2020 г., определя начална продажна цена в размер на 2 000.00 лева (две 
хиляди лева и нула стотинки) без ДДС или 2 400.00 лева (две хиляди и четиристотин лева 
и нула стотинки) с ДДС. 

2.1. Стъпка на наддаване – 10 % (десет процента) от началната цена. 
3. Възлага на Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите действия 

за: 
3.1. Изпълнение на решението по т. 1; 
3.2. Сключване на договор за покупко – продажба и вписването му в Публичния 

регистър на Община Две могили за разпоредителните сделки с имоти – частна общинска 
собственост. 
 3.3. В тридневен срок от сключването на договора за покупко – продажба да се 
представи копие от същия в Общински съвет, съгласно чл. 44, ал. 1, т. 18 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация. 
 
 Двадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Юлиана Тодорова с вх. № 45/12.02.2020 г., относно: 
Приемане на Отчет за изпълнението на бюджета на Общинския съвет в Община Две 
могили за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. включително. 

По нея докладва:  
1. Юсеин Юсеинов – член на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
Докладната записка се отнася за приемане на Отчет за изпълнението на бюджета на 

Общинския съвет в Община Две могили за предходната година. В Бюджета на Общината 
за 2019 година са били планирани 180 150 лева за разходи на Общинския съвет. От тях 
през годината са усвоени 169 578 лева, като общото изпълнение на бюджета на 
Общинския съвет за 2019 година в проценти е 94.13 %. 

Изпълнението на бюджета на Общинския съвет за 2019 година е представено и в 
табличен вид, поради което становището на първа комисия е предложеният ни проект на 
решение да бъде приет. 

Разисквания по двадесета точка нямаше. 
 
Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 
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Колеги, гласуването по Докладна записка от Юлиана Тодорова с вх. № 
45/12.02.2020 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 28.02.2020 година  

 

Относно: Приемане на Отчет за изпълнението на бюджета на Общинския съвет 
в Община Две могили за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. включително. 

№ 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 

 

По двадесета точка от дневния ред, Общинският съвет, на основание чл. 21, 
ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 1 от Правилник № 1 за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация и Докладна записка с вх. № 45 от 12.02.2020 г. след 
проведено поименно гласуване с 10 (десет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 3 
(три) гласа „Въздържал се”, прие 

 
РЕШЕНИЕ 

№ 87 
 

1. Приема Отчет за изпълнението на бюджета на Общинския съвет в Община Две 
могили за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. включително. 

Приложение: Отчет за изпълнението на бюджета на Общинския съвет в Община 
Две могили за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. включително. 
 
 Двадесет и първа точка от дневния ред: 
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Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 46/12.02.2020 г., относно: 
Приемане на годишен доклад за дейността по подобряване на безопасността на 
движението по пътищата в Община Две могили за 2019 г. 

По нея докладва:  
1. Бисер Йончев – секретар на Комисията по „Противодействие на корупцията 

и отнемане на незаконно придобитото имущество, сигурност, земеделие, 
животновъдство и гори, екология и други дейности”: 

Общинската комисия по безопасност на движението по пътищата към Община Две 
могили е създадена на основание § 1а, ал. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за 
движението по пътищата. Комисията координира и контролира проблемите по 
безопасността на движението по пътищата на територията на общината, изготвя ежегоден 
доклад за състоянието на безопасността на движението по пътищата и приема мерки за 
нейното подобряване. Годишният доклад е изготвен на основание § 1а, ал. 3 от 
Допълнителните разпоредби на Закона за движението по пътищата. Докладът съдържа 
изпълнените мероприятия за подобряване безопасността на движението в общината през 
2019 година. В доклада е записано, че за подобряване състоянието на хоризонталната 
маркировка и вертикалната сигнализация, както и състоянието на пътната настилка са 
извършени следните действия: Опреснена е 500 кв. м. от пътната маркировка; Изградени 
са 4 броя изкуствени неравности – три в с. Бъзовец и една в с. Батишница; Поставени са 27 
броя пътни знаци; Изградени са 2 броя изкуствени неравности в с. Баниска по Проект със 
средства  за общинската пътна мрежа. 
 Пътна маркировка аз разбирам това са междуселищните пътища, искам да знам 
къде точно е направено това и колко метра, да не кажем километра, защото по мои 
изчисления с 1 кв. около 10 м би трябвало да има маркировка. 

Становището на комисията е да приеме така предложеният ни годишен доклад за 
дейността по подобряване на безопасността на движението по пътищата в Община Две 
могили за 2019 г. 

В разискванията по двадесет и първа точка участие взеха: 
1. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 
Маркировката, която се отчита, че е извършена говорим за самият град Две могили, 

за пешеходните пътеки, за паркоместата. Миналата година закупихме боя и за общенска 
пътна мрежа, но все още не можем да намерим фирма, която да ни извърши маркировката. 
Участъка, който предвиждаме е от разклона Чилнов – Бъзовец до новия участък, където 
започва кръстовището Баниска – Борово, там където не се поддържа пътната мрежа, то 
поне да подобрим сервитута на пътната мрежа с премахване на дървета, полагане на 
маркировка. За по-подробна информация бих предложил г-н Великов да Ви я предостави. 

2. Георги Великов – Зам.-кмет на Общината: 
Опреснената пътната маркировка, както каза и Кмета на Общината е основно в град 

Две могили, около училищата и детските градини, а за общинска пътна мрежа, тъй като 
нямаме машини е опреснена главно по мостовете на ръка, а на пътните съоръжения да 
поставени светлоотразителни знаци по мантинелите там, където ги има. Записали сме 
пътна маркировка, тъй като в закона няма понятие „пътна маркировка”, а вертикална 
сигнализация и хоризонтална маркировка, затова, за да стане ясно сме го записали „пътна 
маркировка”. 

 
Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 
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Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 
46/12.02.2020 г. е явно, моля гласувайте. 

 

След приключване на разискванията по двадесет и първа точка от дневния 
ред, Общинският съвет, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 
27, ал. 3 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, във 
връзка с § 1а., ал. 3 от Допълнителните разпоредби на Закона за движение по 
пътищата 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. № 46 от 12.02.2020 г. след проведено явно 
гласуване с 13 (тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 
„Въздържал се”, прие 

 
РЕШЕНИЕ 

№ 88 
 

1. Приема Годишен доклад за дейността по подобряване на безопасността на 
движението по пътищата в Община Две могили за 2019 г. 

Приложение: Годишен доклад за дейността по подобряване на безопасността на 
движението по пътищата в Община Две могили за 2019 г.  
 
 Двадесет и втора точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 47/12.02.2020 г., относно: 
Приемане на Програма за подобряване безопасността на движението по пътищата на 
територията на Община Две могили за 2020 година и приложените към нея Мерки за 
предпазване на служителите от наранявания или загуба на живот в резултат на 
пътнотранспортно произшествие по време на работа в Община Две могили. 

По нея докладва:  
1. Бисер Йончев – секретар на Комисията по „Противодействие на корупцията 

и отнемане на незаконно придобитото имущество, сигурност, земеделие, 
животновъдство и гори, екология и други дейности”: 

Комисията по „Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно 
придобитото имущество, сигурност, земеделие, животновъдство и гори, екология и други 
дейности” разгледа на свое заседание представената ни Програма за подобряване 
безопасността на движението по пътищата на територията на Община Две могили за 2020 
година и приложените към нея Мерки за предпазване на служителите от наранявания или 
загуба на живот в резултат на пътнотранспортно произшествие по време на работа в 
Община Две могили и излезе със становище тя да бъде приета във вида, в който ни се 
предлага. 

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

47/12.02.2020 г. е явно, моля гласувайте. 
 

По двадесет и втора точка от дневния ред, Общинският съвет, на основание 
чл. 21, ал. 1, т. 12, чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закон за местното 
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самоуправление и местната администрация, във връзка с § 1а., ал. 1 от 
Допълнителните разпоредби на Закона за движение по пътищата и с чл. 3, ал. 2, т. 10 
от Правилник №1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с 
вх. № 47 от 12.02.2020 г. след проведено явно гласуване с 13 (тринадесет) гласа „За”, 0 
(нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 

 
РЕШЕНИЕ 

№ 89 
 

1. Приема „Програма за подобряване безопасността на движението по пътищата на 
територията на Община Две могили за 2020 година“ заедно с приложените към нея 
„Мерки за предпазване на служителите от наранявания или загуба на живот в резултат на 
пътнотранспортно произшествие по време на работа в Община Две могили“.   
 Приложение: 1. Програма за подобряване безопасността на движението по 
пътищата на територията на Община Две могили за 2020 година;  
                                       2. Мерки за предпазване на служителите от наранявания или загуба 
на живот в резултат на пътнотранспортно произшествие по време на работа в Община Две 
могили, неразделна част от програмата.  
 
 Двадесет и трета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 49/13.02.2020 г., относно: 
Продажба на дворно място в УПИ V – 18, 19 в кв. 13 по регулационния план на с. Баниска, 
община Две могили по Акт за частна общинска собственост № 3595/03.07.2012 г. 

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

строителство, общинска собственост, местно самоуправление и нормативна уредба”: 
Община Две могили е собственик на празно дворно място с площ 810 кв. м., 

представляващо УПИ V – 18, 19 в кв. 13 по регулационния план на с. Баниска. 
 В деловодството на Общината е постъпило заявление за закупуване на имот частна 
общинска собственост, представляващо УПИ V – 18, 19 в кв. 13 по регулационния план на 
с. Баниска, община Две могили по Акт за частна общинска собственост № 3595/03.07.2012 
г., който е съседен до основното жилище на изявилия желание да го закупи. 
 Съгласно чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост „Продажбата на имоти 
и вещи - частна общинска собственост се извършва след решение на общински съвет от 
кмета на общината след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс”. 
Данъчната оценка на имота е 2612,30 лв., а пазарната оценка е 3475,00 лв. Съгласно 
разпоредбата на чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост „Разпоредителните 
сделки с имоти или с вещни права върху имоти – общинска собственост, се извършват по 
пазарни оценки, но не по-ниски от данъчните им оценки. Пазарните цени на имотите и на 
вещните права се определят от общинския съвет въз основа на пазарни оценки, изготвени 
от независими лицензирани оценители”. Имотът е включен за продажба в Раздел IV на 
Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на Община Две 
могили през 2020 година, поради което становището на втора комисия е предложеният ни 
проект на решение в докладната записка да бъзе приет. 

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

49/13.02.2020 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 
 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 28.02.2020 година  

 

Относно: Продажба на дворно място в УПИ V – 18, 19 в кв. 13 по регулационния 

план на с. Баниска, община Две могили по Акт за частна общинска собственост № 
3595/03.07.2012 г. 

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

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 
СЕ” 

1. Ахмед Недрет Ахмед +   

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

4. Драгомир Дамянов Драганов +   
5. Ивайло Димитров Иванов +   
6. Ивайло Пенев Иванов  +   
7. Мехмед Руждиев Мехмедов  +   
8. Мехмед Селманов Чолаков +   

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

 Общо: 13   

 

По двадесет и трета точка от дневния ред, Общинският съвет, на основание 
чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 3, ал. 2, т. 2 от 
Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, чл. 35, ал. 1, чл. 41, 
ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 37, ал. 1 и чл. 51, т. 1 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. № 49 от 
13.02.2020 г. след проведено явно гласуване с 13 (тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) 
гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 

 
РЕШЕНИЕ 

№ 90 
 

1. Дава съгласие да бъде продаден имот частна общинска собственост след 
провеждане на публичен търг с явно наддаване, а именно: празно дворно място по Акт за 
частна общинска собственост № 3595 от 03.07.2012 г. на Кмета на Община Две могили, с 
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площ 810 кв. м., представляващо УПИ V – 18, 19 в кв. 13 по регулационния план на с. 
Баниска, Община Две могили, област Русе. 

2. При данъчна оценка на имота, в размер на 2 612.30 лева (две хиляди шестстотин 
и дванадесет лева и тридесет стотинки) и пазарна оценка в размер на 3 475.00 лева (три 
хиляди четиристотин седемдесет и пет лева и нула стотинки) съгласно доклада на 
лицензиран оценител от 11.02.2020 г., определя начална продажна цена в размер на 3 
475.00 лева (три хиляди четиристотин седемдесет и пет лева и нула стотинки) без ДДС 
или 4 170.00 лева (четири хиляди сто и седемдесет лева и нула стотинки) с ДДС. 

2.1. Стъпка на наддаване – 10 % (десет процента) от началната цена. 
3. Възлага на Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите действия 

за: 
3.1. Изпълнение на решението по т. 1; 
3.2. Сключване на договор за покупко – продажба и вписването му в Публичния 

регистър на Община Две могили за разпоредителните сделки с имоти – частна общинска 
собственост. 

3.3. В тридневен срок от сключването на договора за покупко – продажба да се 
представи копие от същия в Общински съвет, съгласно чл. 44, ал. 1, т. 18 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация. 
 
 Двадесет и четвърта точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 54/14.02.2020 г., относно: 
Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и 
учениците в община Две могили, област Русе. 

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

символика, младежта, спорта и туризма, здравеопазване и социална политика”: 
Анализът на потребностите за личностно развитие на децата и учениците в община 

Две могили е разработен в съответствие с изискванията на Закона за предучилищно и 
училищно образование, влязъл в сила на 01.08.2016 г., във връзка с чл. 196, ал. 1, според 
който областният управител организира разработването на областна стратегия за подкрепа 
на личностното развитие на децата и учениците, въз основа на анализ на потребностите от 
подкрепа на всяка община на територията на областта. Подкрепата за личностно развитие 
трябва да се предоставя на всяко дете и ученик, като се осигури подходяща физическа, 
психологическа и социална среда за развитие на способностите и уменията им, която да 
бъде в съответствие с индивидуалните им образователни потребности. Настоящият анализ 
спомага да се установят реалните потребности от подкрепа за личностно развитие на 
децата и учениците и подобрява качеството на образователния процес. За разработване на 
анализа е използвана информация от институции, органи и структури на територията на 
общината, имащи отношение към личностното развитие на подрастващите, в рамките на 
техните компетенции и възможности. На стр.10 в табличен вид са посочени силните и 
слаби страни, възможностите и трудностите на представеният ни анализ. В допълнение на 
анализа искам да отбележа и нещо друго, става дума за поощряване на децата с морални и 
материални награди: Общинското ръководство подкрепя морално и материално 
творческите изяви на даровити наши деца чрез проведени конкурси и спортни състезания. 
С решение на общинския съвет всяка година награждаваме деца с високи постижения. 
Пожелаваме много успехи и през тази година.  
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Ще завърша с думите на канадския писател и психолог Джон Кехоу, че детският 
мозък прилича на градина, за която възрастният може да се грижи, а може и да я занемари. 
Той е градинарят и може да развие градината или да я остави да запустее. Един ден обаче 
на него ще му се наложи да яде плодовете или на труда си, или на собственото си 
бездействие. Затова грижата и вниманието за нашите деца трябва да е най-важната мисия 
в живота ни! 

Трета комисия разгледа на свое заседание докладната записка и излезе със 
становище така предложеният ни анализ да бъде приет. 

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

54/14.02.2020 г. е явно, моля гласувайте. 
 

По двадесет и четвърта точка от дневния ред, Общинският съвет, на 
основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл.196, ал. 1 и ал. 3 от Закона за 
предучилищното и училищното образование, 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. № 54 от 
14.02.2020 г. след проведено явно гласуване с 13 (тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) 
гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 

 
РЕШЕНИЕ 

№ 91 
 

1. Приема Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и 
учениците в община Две могили, област Русе. 

2. Упълномощава Кмета на общината да предприеме необходимите действия за 
изпълнение на решението. 
 
 Двадесет и пета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 55/14.02.2020 г., относно: 
Определяне размера на трудовото възнаграждение на кмета на общината и кметовете на 
кметства. 

По нея докладва:  
1. Мехмед Чолаков – член на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 5 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация Общинският съвет определя размера на трудовите възнаграждения на 
кмета на Общината и кметовете на кметства в рамките на действащата нормативна уредба 
и средствата за работна заплата на персонала по предложение на кмета на общината. 
Нормативната уредба относно размера на трудовите възнаграждения на кмета на 
общината и кметовете на кметства се съдържа в Постановление на Министерски съвет № 
67 от 14 април 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности. Съгласно чл. 5, 
ал. 16 от Постановление № 67 от 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и 
дейности конкретните размери на индивидуалните основни месечни заплати на кметовете 
на общини и кметства се определят от Общинския съвет при условията на ЗМСМА, като 
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размерът на определените заплати не може да надхвърля основната месечна заплата на 
министър и следва да е съобразен с разполагаемия ресурс, съобразно утвърдените разходи 
за заплати с бюджета на общината за 2020 г. Основните месечни заплати на министрите са 
приравнени към заплатата на председателите на парламентарни комисии съгласно 
Решение № 240 от 06.12.1990 г. на Министерски съвет за определяне заплатите на 
ръководни кадри в държавните органи. Основното месечно възнаграждение на 
председател на парламентарна комисия съгласно чл. 6, ал. 1 от Финансовите правила по 
бюджета на Народното събрание е с 35 на сто повече от това на народните представители. 
Народните представители получават основно месечно възнаграждение равно на три 
средномесечни работни заплати на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в 
обществения сектор, съобразно данни на НСИ. Или казано в цифри размерът на основната 
месечна заплата на министър възлиза на около 5 759 лв. Предвид това ни се предлага 
размерът на трудовото възнаграждение на кмета на общината и кметовете на кметства да 
бъде променен съобразно предвиденото увеличение на заплатите за 2020 г. на работещите 
по служебни и трудови правоотношения в бюджетните организации.  

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

В разискванията по двадесет и пета точка участие взеха: 
1. Драгомир Дамянов – Общински съветник: 
Аз мисля, че задълженията на кметската институция са много отговорни и Кметът 

носи най-голямата отговорност за всички свои действия, така че тази заплата дали ще е 
удовлетворителна или не – живеем в такова общество, в което хората, които имат по-
ниски доходи мислят, че тези, които имат по-високи доходи не извършват такава дейност, 
за да получават тези заплати, но когато човек види конкретните задължения става ясно, че 
тези заплати са много по-ниски от отговорностите, които носи за една такава институция. 
В този смисъл приветствам предложението на администрацията да изравни заплатите на 
кметовете по населените места, защото те са в една и съща категория и независимо от 
броя на населението задълженията и отговорностите са едни и същи. 

Тук искам да засегна въпроса, че след като се увеличават заплатите на кметовете се 
увеличават възнагражденията и на Общинските съветници, което е 10 % от сумата, която 
се получава, около 110 000 лева или 11 000 лева, които ще бъдат калкулирани в бюджета 
на Общинския съвет. Но аз имам един такъв въпрос да задам – увеличаваме заплатите, но 
мина вече един месец от приемането на бюджета, тези кметства, които са второстепенни 
разпоредители с бюджета все още нямат бюджет. Освен това аз разбирам, че има субсидия 
от Републиканския бюджет за тези наместничества, но разберете няма как за 6-7 човека 
жители да назначаваме Кметски наместник и да има определена заплата, която може да се 
даде за извършване на някаква друга дейност. 

2. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 
Когато става дума за заплатата на Кмета и на Кметовете на населени места, за да не 

поставяме в затруднение Кмета на Общината да отговаря за себе си, да, г-н Дамянов, това 
е решение на Общинския съвет и аз абсолютно потвърждавам, че това не са справедливи 
заплати, според работата и отговорностите, които имат кметовете, но това са 
възможностите ни. За кметските наместници казахме, че това е в правомощията на Кмета 
на Общината да прецени, според работата, която извършват какви заплати ще им 
определи. 

По отношение на изравняването на заплатите на кметовете на населените места 
искам да кажа, че това беше предложение от групата на ПП БСП и ние го подкрепихме. 
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3. Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник: 
Аз искам да кажа само, че доколкото си спомням увеличенията на кметските 

заплати няма да се отрази, върху това, което получаваме ние като общински съветници. 
Другото, което искам да кажа е, че съм изключително доволна, че г-н Дамянов най-

после е осъзнал, че общинските съветници носят толкова голяма отговорност, колкото и 
всички останали в Общината. 

4. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 
По отношение на първия въпрос за бюджетите на кметствата – разписал съм ги, 

така че те ще бъдат получени от кметовете и ще разполагат със сумите, които са заложени 
през годината. 

По отношение на кметските наместничества – изчаквах да мине тази докладна 
записка, имаме почти изготвен примерен вариант за техните заплати, така че и това ще 
направим включително и за служителите от общинската администрация. Тъй като 
наместничествата са с отделен бюджет се наложи да изпратим допълнително писмо до 
Министерството на финансите за броя им, тъй като той се промени и станаха 4, получихме 
сумите, които са за тях и оттам нататък ще бъдат определени и техните заплати. 

Искам да засегна въпроса и за седемте човека и там категорично заявявам, че 
кметският наместник, освен кметски наместник лично аз съм го виждам да опесачава и 
почества улиците за безопастността на живеещите. Освен това, когато идват групи от 
други населени места, това е човекът, който ги посреща, който ги води и който е и 
представителят на местната власт. 

За мен винаги е било мечта село Пепелина и село Широково да се развият добре по 
линия на туризма, както знаете в село Широково се откриха още археологически разкопки 
за античен град, който е с размери по-голям дори и от този, който го има в село Червен. 

5. Бисер Йончев – Общински съветник: 
Още в края на миналата година, когато се определяха кметските заплати, г-н 

Дамянов предложи да се изравнят заплатите на всички кметове, но тогава знаете как стана 
гласуването – гласува се, отмени се гласуването и аз не съм негов защитник, но това, 
което каза г-жа Нечева не е така. 

6. Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник: 
Аз исках само да припомня на г-н Дамянов какви бяха възнагражденията на 

общинските съветници в началото, защото не е хубаво да се спекулира с това. 
 
Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 

55/14.02.2020 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 
 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 28.02.2020 година  

 

Относно: Определяне размера на трудовото възнаграждение на кмета на 

общината и кметовете на кметства. 

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

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 
СЕ” 

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

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

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

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

12. Юлиана Кънчева Тодорова +   
13. Юсеин Ахмедов Юсеинов +   

 Общо: 12 0 1 

 

След приключване на разискванията по двадесет и пета точка от дневния ред, 
Общинският съвет, на основание чл. 21, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 
11 от Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация и чл. 5, ал. 16 от ПМС 
№ 67 от 14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности, в сила от 
01.01.2010 г., посл. изм. и доп. ДВ бр. 23 от 19.03.2019 г., в сила от 19.03.2019 г. и 
Докладна записка с вх. № 55 от 14.02.2020 г. след проведено поименно гласуване с 12 
(дванадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 1 (един) глас „Въздържал се”, 
прие 

 
РЕШЕНИЕ 

№ 92 
 

1. Определя основната месечна заплата (ОМЗ) на кмета на Община Две 
могили, считано от 01.02.2020 г., както следва: 

1.1. Божидар Димитров Борисов - Кмет на Община Две могили – 2 200.00 лв. 
(две хиляди и двеста лева) основна месечна заплата  

2. Определя основната месечна заплата (ОМЗ) на кметовете на кметства в 
Община Две могили, считано от 01.02.2020 г., както следва: 

2.1. Ангелина Пенчева Начева – кмет на кметство Баниска – 1 200.00 лв. (хиляда 
и двеста лева) основна месечна заплата. 

2.2. Владимир Стоянов Витанов – кмет на кметство Кацелово – 1 200.00 лв. 
(хиляда и двеста лева) основна месечна заплата. 

2.3. Лъчезар Георгиев Минев – кмет на кметство Бъзовец – 1 200.00 лв. (хиляда и 
двеста лева) основна месечна заплата. 

2.4. Недко Стефанов Христов – Кмет на кметство Батишница – 1 200.00 лв. 
(хиляда и двеста лева) основна месечна заплата. 

2.5. Сетвийе Юсеин Имамова – кмет на кметство Помен – 1 200.00 лв. (хиляда и 
двеста лева) основна месечна заплата. 

2.6. Исмет Рийзаев Османов – кмет на кметство Чилнов – 1 200.00 лв. (хиляда и 
двеста лева) основна месечна заплата. 
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3. Определя допълнително месечно трудово възнаграждение за придобит 
трудов стаж и професионален опит (ДТВПТСПО) на кмета на общината и кметовете на 
кметства в размер на 1 % за всяка година придобит трудов стаж и професионален опит, 
зачетен по реда на чл. 12 от Наредбата за структурата и организацията на работната 
заплата и Вътрешните правила за работната заплата в Община Две могили. 

4. Възлага на кмета на Общината да организира изпълнението на решението. 
 
 Двадесет и шеста точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 69/17.02.2020 г., относно: 
Утвърждаване на годишен план и обем на ползванията на дървесина от горски територии, 
собственост на Община Две могили за 2020 г. и определяне начина на ползване и начална 
цена на дървесината. 

По нея докладва:  
1. Юсеин Юсеинов – член на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
Съгласно чл. 7, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението 

на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на 
дървесина и недървесни горски продукти, ползването на дървесина от горските територии 
– общинска собственост се извършва въз основа на годишен план, изготвен от общината, 
като обемите за ползване на дървесина се определят в съответствие с горскостопанския 
план на съответната община (Приложение № 1 към докладната записка). Предвиденото 
ползване на дървесина е съобразено с горскостопанския план на Община Две могили – 
2013-2023 г.  

Годишният план се одобрява от кмета на общината след решение на общинския 
съвет, а процедурите за ползване на дървесина се провеждат при наличие на одобрен 
годишен план за съответната община. 

Във връзка с изпълнението на годишния план и провеждането на тръжни 
процедури за продажба на стояща дървесина на корен е необходимо да се определят 
начални тръжни цени, предложени ни в Приложение № 2 към докладната записка. 

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

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

69/14.02.2020 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 
 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 28.02.2020 година  

 

Относно: Утвърждаване на годишен план и обем на ползванията на дървесина от 
горски територии, собственост на Община Две могили за 2020 г. и определяне начина на 

ползване и начална цена на дървесината. 

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

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 
СЕ” 

1. Ахмед Недрет Ахмед +   
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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 двадесет и шеста точка от дневния ред, Общинският съвет, на основание 
чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 2 от Правилник № 1 за 
организация и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 
му с общинската администрация, чл. 112, ал. 1, чл. 114, ал. 1 от Закона за горите, чл. 
5, ал. 1 и ал. 3, чл. 7, ал. 1 и ал. 4, чл. 46, чл. 49, ал. 1, т. 1, чл. 66, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. 3 
от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските 
територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и 
недървесни горски продукти и чл. 42, ал. 1 от Наредба № 23 за Управление на 
общинските горски територии в Община Две могили, област Русе и Докладна 
записка с вх. № 69 от 17.02.2020 г. след проведено поименно гласуване с 13 
(тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, 
прие 

 
РЕШЕНИЕ 

№ 93 
 

1. Утвърждава годишен план и обем на ползване за 2020 г., съгласно образец 
посочен в Наредбата по чл. 95, ал. 1 от Закона за горите, за ползване на дървесина от 
общинския горски фонд на Община Две могили по Приложение № 1 към настоящото 
решение. 

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

Позиция Отдел 
Площ 

по ГСП, 
ха 

Землище 
Имот с 

идентификатор 
по КККР 

Номер на 
имот по 

КВС 

Площ на 
имота 

1. 117 а 0,4 Баниска 02587.157.120 № 000120 1,397 
2 117 б 0,8 Баниска 02587.157.121 № 000121 0,687 
3 117 з 0,8 Баниска 02587.156.110 № 000110 0,81 
4 117 р 0,1 Баниска 02587.103.126 № 204001 0,1287 
5 131 п 0,3 Баниска 02587.102.7 № 102007 0,3066 
6 192 у 0,6 Батишница 02868.33.100 № 000100 5,680 
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7 206 а 3,0 Две могили 20184.47.216 № 000216 12,253 
8 206 б 1,3 Две могили 20184.61.100 № 089001  129,857 
9 206 в 6,7 Две могили 20184.61.100 № 089001  129,857 
10 206 г 4,7 Две могили 20184.61.100 № 089001  129,857 
11 206 з2 0,5 Батишница 02868.50.23 № 000023 5,041 
12 206 и2 0,5 Батишница 02868.50.22 № 000022 12,695 
13 206 к 2,3 Две могили 20184.63.266 № 000266 32,582 
14 206 п 5,9 Две могили 20184.146.283    № 000283 154,788 
15 206 р  5,6 Две могили 20184.146.270 № 000270  192,887 
16 206 с 4,8 Две могили 20184.146.270 № 000270  192,887 
17 206 ц 2,1 Две могили 20184.140.310 № 000310  72,110 
18 206 ч  1,1 Две могили 20184.140.310 № 000310  72,110 
19 208 о 0,1 Широково 83301.3.110 № 000010 9,818 
20 208 с1 1,3 Широково 83301.14.84 № 000084 13,093 
21 209 а 0,4 Пепелина 55837.43.2 № 043002 126,902 
22 209 в 3,2 Пепелина 55837.790.5 № 790005 32,220 
23 209 г 0,7 Пепелина 55837.790.6 № 790006 6,554 
24 216 б2 1,4 Бъзовец 07212.167.26 № 167026 12,946 
25 216 з 0,7 Бъзовец 07212.165.10 № 165010 31,230 
26 234 и 0,7 Чилнов 81373.13.156 № 000156 5,334 
27 235 м 0,4 Чилнов 81373.59.209 № 000209 3,967 
28 239 л 1,5 Острица 54362.56.242 № 000242 56,198 
29 304 с 5,2 Две могили 20184.139.130 № 000130 110,709 
30 120 г 1,2 Баниска 02587.103.125 № 000125 1,205 

31 120 р 0,9 Баниска 
02587.103.124 № 000124 7,04 
02587.103.126 № 000126 1,29 
02587.103.127 № 000127 4,03 

32 207 щ 1,6 Батишница 02868.67.2 № 067002 67,147 

1.2. Ползването на дървесината в определените в позиции от 1 до 29 включително 
подотдели да се осъществи съгласно чл. 112, ал. 1 от Закона за горите, чрез продажба на 
стояща дървесина на корен.  

1.3. Ползването на дървесината в определените в позиции от 30 до 32 включително 
подотдели да се осъществи съгласно чл. 112, ал. 2 от Закона за горите, чрез добив и 
продажба на добитата дървесина по ценоразпис, утвърден от Общински съвет Две могили 
за снабдяване с дърва за огрев на общински и обществени учреждения. 

2. Определя начални тръжни цени за продажба на стояща на корен дървесина 
съгласно Приложение № 2 към настоящото решение. 
 3. Възлага на Кмета на Община Две могили да организира и проведе процедурите 
по ползването на дървесина съгласно Закона за горите, Наредбата за условията и реда за 
възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска 
собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти в съответствие с 
разпоредбите на действащото законодателство. 
 
 Двадесет и седма точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 70/17.02.2020 г., относно: Даване 
на предварително съгласие за промяна предназначението на част от  имот – публична 
общинска собственост (пасище, мера), за разширяване на мюсюлмански гробищен парк в 
село Баниска. 

По нея докладва:  
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1. Соня Неделчева – Нечева – член на Комисията по „Противодействие на 
корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество, сигурност, земеделие, 
животновъдство и гори, екология и други дейности”: 

В Деловодството на Общината е постъпила докладна записка от Кмета на с. 
Баниска – Ангелина Начева, с която е поискано спешно увеличаване на терена за 
покойници в мюсюлманския гробищен парк в с. Баниска поради липсата на място на 
настоящата територия на парка. В тази връзка е назначена комисия, която да извърши 
проверка на възможностите за увеличаване на територията на мюсюлмански гробищен 
парк – с. Баниска, която е установила, че за да се увеличи територията на гробищния парк 
е необходимо да се промени предназначението на част от имот - публична общинска 
собственост, с който парка граничи, а именно: Поземлен имот с Идентификатор 
02587.159.75 в землището на с. Баниска, местност „Парцелите“, с площ от 59 689 кв.м, 
трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване : пасище, 
категория на земята – 7.  

След извършен оглед на място от назначената Комисия и съгласуване с Кмета на с. 
Баниска – Ангелина Начева за приблизителния брой гробни места, за които е необходимо 
да се осигури територия и с нормативната уредба в областта е взето решение площта, с 
която да се разшири гробищния парк да бъде 6 дка, за сметка на Поземлен имот с 
Идентификатор 02587.159.75, чиято площ е 59,689 дка. Разширението ще се осъществи на 
запад до границата на Поземлен имот 02587.159.75 с Имот 02587.159.80 и на север, 
североизток, до достигане на площ от 6 дка на разширението. 

За да бъде разширена територията на действащия мюсюлмански гробищен парк в с. 
Баниска е необходимо да се промени предназначението на съседния имот с 
Идентификатор 02587.159.75, който е публична общинска собственост (пасище, мера).  

Съгласно чл. 25, ал. 3, т. 3 от Закона за собствеността и ползуването на 
земеделските земи, промяна в предназначението на мерите и пасищата се допуска по 
изключение за създаване на нови или разширяване строителните граници на 
съществуващи урбанизирани територии (населени места и селищни образувания), както и 
създаване или разширяване границите на отделни урегулирани поземлени имоти извън 
тях. Съгласно ал. 5 на същия член Общинският съвет приема решение за изразяване на 
предварително съгласие за промяна на предназначението при спазване на специалните 
закони и на нормативите за поддържане на резерв от постоянно затревени площи, както и 
при условие, че не е налице недостиг от земи за нуждите на животновъдството и определя  
срока на валидност на предварителното съгласие.  

Комисията по „Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно 
придобитото имущество, сигурност, земеделие, животновъдство и гори, екология и други 
дейности” разгледа на свое заседание предложения ни проект на решение и излезе със 
становище той да бъде приет. 

В разискванията по двадесет и седма точка участие взеха: 
1. Драгомир Дамянов – Общински съветник: 
Аз мога само да поздравя Кмета на Кметство село Баниска за начина, по-който 

прави разширяването на мюсюлманските гробища. 
2. Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник: 

 Аз предлагам, тъй като не става ясно в т. 1 от предложения ни проект на решение 
да бъде допълнена с текста, който е в обяснителната записка, че разширението ще е за 
сметка на Поземлен имот с Идентификатор 02587.159.75, чиято площ е 59,689 дка и ще се 
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осъществи на запад до границата на Поземлен имот 02587.159.75 с Имот 02587.159.80 и на 
север, североизток, до достигане на площ от 6 дка на разширението. 
 3. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 
 Съгласен съм с предложението на г-на Соня Неделчева – Нечева. 

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

70/17.02.2020 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 
 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 28.02.2020 година  

 

Относно: Даване на предварително съгласие за промяна предназначението на 
част от  имот – публична общинска собственост (пасище, мера), за разширяване на 
мюсюлмански гробищен парк в село Баниска. 

№ 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   

 

След приключване на разискванията по двадесет и седма точка от дневния 
ред, Общинският съвет, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 
27, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 25, ал. 
5 вр. с чл. 25, ал. 3, т. 3, предл. последно от Закона за собствеността и ползването на 
земеделските земи, чл. 3, ал. 1 от Наредба №22 за управлението и поддържането на 
гробищните паркове, погребването и пренасянето на покойници на територията на 
Община Две могили, област Русе, Докладна записка от Кмета на с. Баниска- 
Ангелина Начева с вх. №278/17.01.2020 г., и поради необходимостта от осигуряване 
на територия за погребване на покойници в мюсюлмански гробищен парк – с. 
Баниска и Докладна записка с вх. № 70 от 17.02.2020 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 

№ 94 
 

1. Дава предварително съгласие със срок на валидност 1 (една) година за 
разширяване територията на мюсюлмански гробищен парк – с. Баниска на запад до 
границата между Поземлени имоти с Идентификатори 02587.159.75 и 02587.159.80 и на 
север, североизток, до достигане на площ от 6 дка на разширението, чрез промяна на 
предназначението на част от имот - публична общинска собственост, с Идентификатор 
02587.259.75 в землището на с. Баниска, местност „Парцелите“. 

2. Възлага на Кмета на Общината да предприеме необходимите действия за 
привеждане на решението в изпълнение. 
 
 Двадесет и осма точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 71/17.02.2020 г., относно: 
Кандидатстване на Община Две могили с „Преустройство и модернизация на 
материалната база на ДЦПЛУ гр. Две могили, за по – добра жизнена среда в интерес на 
потребителите“ към Фонд „Социална закрила” към Министерство на труда и социалната 
политика. 

По нея докладва:  
1. Соня Неделчева – Нечева – секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”: 

Община Две могили ще кандидатства за финансиране към Фонд „Социална 
закрила” към МТСП по Компонент 1 „Придобиване на дълготрайни активи, текущо 
поддържане на материалната база и изграждане на нова, реконструкция и модернизация 
на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги“. Фонд 
„Социална закрила“ финансира проекти и програми, свързани със социалното включване 
и подобряване качеството на живот на целеви групи, към които са насочени дейностите, и 
създаващи възможност за: подобряване условията на живот в социалните услуги за 
резидентна грижа, в т.ч. и материалната база; подобряване условията на живот на лица в 
риск; подкрепа в кризисни, извънредни ситуации и положения. Средствата се отпускат 
само когато дейностите не са финансирани от държавния бюджет, от програми и проекти, 
финансирани със средства от европейски и други международни фондове или други 
финансови механизми. 

Фонд „Социална закрила“ финансира до 90 % от разходите по бюджета на 
одобрения проект, а бенефициентът финансира минимум 10 % от бюджета на одобрения 
проект. 

Целта на финансовата помощ е модернизация на съществуваща материална база за 
предоставяне на социални услуги. 

Основните цели на проекта са да се извършат необходимите функционални 
промени на помещенията, с оглед предоставяне на качествени социални услуги, насочени 
към повишаване на качеството на живот на пълнолетните лица в социалната среда, които 
ще отговарят на потребностите. Потребители на услугата са лица от ЦНСТ град Две 
могили. Наименованието на проекта, с който Община Две могили ще кандидатства е 
„Преустройство и модернизация на материалната база на ДЦПЛУ гр. Две могили, за по – 
добра жизнена среда в интерес на потребителите“, на стойност 54 965,00 лева, като 
община Две могили трябва да участва със  собствено съфинансиране 5 496,50 лв. (пет 



 68

хиляди четиристотин деветдесет и шест лева и петдесет стотинки) или 10 % от общата 
стойност на проекта. 

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

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

71/17.02.2020 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 
 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 28.02.2020 година  

 

Относно: Кандидатстване на Община Две могили с „Преустройство и 
модернизация на материалната база на ДЦПЛУ гр. Две могили, за по – добра жизнена 
среда в интерес на потребителите“ към Фонд „Социална закрила” към Министерство 

на труда и социалната политика. 

№ 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 двадесет и осма 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. 2, т. 1 и 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. № 71 от 
17.02.2020 г. след проведено поименно гласуване с 13 (тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) 
гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 

 
РЕШЕНИЕ 

№ 95 
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 1. Дава съгласие Община Две могили да кандидатства с проект „Преустройство и 
модернизация на материалната база на ДЦПЛУ гр. Две могили, за по – добра жизнена 
среда в интерес на потребителите“, финансиран от Фонд „Социална закрила” към МТСП. 
 2. Дава съгласие за съфинансиране на проект „Преустройство и модернизация на 
материалната база на ДЦПЛУ гр. Две могили, за по – добра жизнена среда в интерес на 
потребителите“ в размер на 5 496,50 лв. (пет хиляди четиристотин деветдесет и шест лева 
и петдесет стотинки) или 10 % от общата стойност на проекта. 
 3. Упълномощава кмета на общината да предприеме необходимите действия за 
изпълнение решението на Общинския съвет. 
 
 Двадесет и девета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 72/17.02.2020 г., относно: 
Решение за предоставяне на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд (ОПФ), 
находящи се на територията на Община Две могили за общо и индивидуално ползване на 
земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни по реда на  чл. 37и и чл. 37о от Закона 
за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за стопанската 2020/2021 
година. 

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

отнемане на незаконно придобитото имущество, сигурност, земеделие, 

животновъдство и гори, екология и други дейности”: 
Ежегодно Общинският съвет приема решение за предоставяне и актуализиране на 

ползването на мерите, пасищата и ливадите. Отдаването им под наем е регламентирано 
чрез съответните законови изисквания. 

С решението си общинският съвет определя размера и местоположението на 
пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване и правила за тяхното 
ползване. Решението съдържа годишен план за паша, съгласие за предоставяне на мери и 
пасища за общо и за индивидуално ползване, както и задълженията на общината и на 
ползвателите за поддържането на мерите и пасищата. 

Към настоящата докладна записка е приложен списък на свободните имоти за 
индивидуално ползване (Приложение № 1) съдържащ данни за землище, акт за общинска 
собственост, идентификатор на имота по КККР, стар номер на имот по КВС, категория, 
начин на трайно ползване, площ на имота, площ на имота в слой „Площи допустими за 
подпомагане” (ПДП) и годишна наемна цена, определена по пазарен механизам от 
лицензиран оценител. В списъка са включени имоти, които изцяло или отчасти попадат в 
специализиран слой „Постоянно затревени площи”.  

Комисията по „Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно 
придобитото имущество, сигурност, земеделие, животновъдство и гори, екология и други 
дейности” разгледа на свое заседание докладната записка и излезе със становище 
предложеният ни проект на решение да бъде приет. 

В разискванията по двадесет и девета точка участие взеха: 
1. Ивайло Пенев – Общински съветник: 
Аз искам само да допълня колегата, че срокът за подаване на заявленията е 

10.03.2020 година. 
2. Драгомир Дамянов – Общински съветник: 
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Тъй като отхвърлихте докладната записка, която беше внесена от г-н Марков, аз 
искам да кажа, че тук много ясно е записано, че мерите и пасищата се разпределят между 
правоимащите съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански 
животни, изразени в животински единици (ЖЕ). Всички ползватели на тези пасища и мери 
съобразно броя на регистрираните животни, общинският съвет им отпуска съответно тези 
пасища и мери да се ползват и именно в зависимот от заявката колко животни 
притежаваш се отпускат и тези пасища и мерии накрая ползвателите ползват субсидия. 
Тази информация отива в общинска администрация, в отдела, който се занимава с тези 
неща и естествено на база на животновъдните единици се изготвя и списък на 
бенефициентите, които ще получат субсидии. 

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

72/17.02.2020 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 
 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 28.02.2020 година  

 

Относно: Решение за предоставяне на пасища, мери и ливади от Общинския 
поземлен фонд (ОПФ), находящи се на територията на Община Две могили за общо и 

индивидуално ползване на земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни по реда 
на  чл. 37и и чл. 37о от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 
(ЗСПЗЗ) за стопанската 2020/2021 година. 

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

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 
СЕ” 

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

 

След приключване на разискванията по двадесет и девета точка от дневния 
ред, Общинският съвет, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 във връзка с чл. 27, ал. 
4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 24а, 
ал. 6, т. 4, чл. 37и и чл. 37о от Закона за собствеността и ползването на земеделските 
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земи, чл. 60, ал. 1 от АПК и чл. 3, ал. 2, т. 2 от Правилник № 1 за организацията и 
дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация и Докладна записка с вх. № 72 от 17.02.2020 г. след 
проведено поименно гласуване с 13 (тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” 
и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 

 
РЕШЕНИЕ 

№ 96 
 

1. Дава съгласие следните части от имоти с идентификатор 83301.6.89, 83301.44.41, 
83301.31.116, 83301.23.97, находящи се в землището на с. Широково да бъдат включени в 
раздел IV, т. 1.4. на годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска 
собственост на Община Две могили за 2020 г. 

2. Дава съгласие за предоставяне на пасища, мери и ливади от ОПФ за индивидуално 
ползване през стопанската 2020/2021 г. 

3. Определя списък с размера, местоположението и цена на пасищата, мерите и 
ливадите за индивидуално ползване за 2020/2021 г. – Приложение № 1, представляващо 
неразделна част от настоящето решение. 

4. Дава съгласие, към Приложение № 1 и в раздел IV, т. 1.4. на годишната програма за 
управление и разпореждане с имоти общинска собственост на Община Две могили за 2020 
г. да бъдат включени пасищата, мерите и ливадите, които ще бъдат освободени след 
прекратяване или промяна (съгласно изискванията на чл. 37 м от ЗСПЗЗ) на договорите на 
ползвателите, които не отговарят на изискванията на чл. 37и, ал. 1 и 4 от ЗСПЗЗ. 

5. Приема Годишен план за паша за 2020/2021 година, Приложение № 2, 
представляващо неразделна част от настоящето решение, което съдържа размера и 
местоположението на мерите и пасищата за индивидуално ползване на територията на 
съответното землище, правила за ползването на мерите и пасищата на територията на 
общината, задълженията на общината и на ползвателите за поддържането на мерите и 
пасищата. 

6. Определя за общо ползване мери и пасища, за пашуване на колективни стада и на 
животновъди, които нямат собствени или наети мери и пасища, останали извън обхвата на 
Приложение № 1 и на отдадените под наем имоти. 

7. Срок за подаване на заявленията до 10.03.2020 г.  
8. Дава съгласие, при подадени заявления по образец, одобрен от министъра на 

земеделието, храните и горите, до кмета на общината в срок до 10.03.2020 г. от 
правоимащи животновъди да бъде извършено разпределение от комисия, назначена със 
заповед на кмета на общината, за индивидуално ползване на имотите или части от тях, 
попадащи в колона Площ в слоя „Площи допустими за подпомагане” (ПДП) от 
Приложение № 1, съобразно броя и вида на регистрираните от тях пасищни животни. При 
разпределението да се дава предимство на кандидати, които до датата на разпределението 
са ползвали съответните имоти по договори с изтекъл срок. Останалите неразпределени 
имоти да се разпределят по възходящ ред, като се започва от лицата, които притежават 
най-малко животински единици. Да се отчита наличието на притежавани или ползвани на 
правно основание от заявителя пасища, мери и ливади. 

9. Дава съгласие, при недостиг на пасища и мери в дадено землище или когато 
заявителя реално ползва за паша площи в съседни землища, да се извършва разпределение 
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в землище на съседни населени места до достигане на нормата по чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ 
или до изчерпване на имотите от ОПФ. 

10. Дава съгласие, въз основа на протоколите на комисията по чл. 37и, ал. 6 и 7 от 
ЗСПЗЗ и след заплащане на наемната цена, кмета на общината да сключва договори за 
наем със срок на действие от 5 стопански години, считано от 2020/2021 г. 

11. Определя размера на наемната цена за отдаване под наем за индивидуално 
ползване на пасища, мери и ливади от землищата на Община Две могили по пазарен 
механизъм, чрез изготвени 18 броя Експертни оценки за определяне на справедлива 
годишна наемна вноска за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от землищата на 
Община Две могили. 

12.  Дава съгласие, преди сключване на договори, списъка с размера и 
местоположението на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ за индивидуално ползване за 
2020/2021 г. по Приложение № 1 да бъде актуализиран с финалния слой „Постоянно 
затревени площи“ и слой „Площи допустими за подпомагане“ за 2020 г. 

13. Дава съгласие, при сключване на договор за имот, който изцяло или частично не 
попада в специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане” да не се дължи 
заплащане на наемната цена за площта извън слоя, като за договорите по т. 8 това условие 
е валидно за две стопански години от сключването на договора. 

14. Дава съгласие, при наличие на останали свободни пасища след извършеното 
разпределение да бъдат проведени последователно търгове за предоставянето им под наем 
първо само на животновъди, а в последствие на животновъди и лица, които поемат 
задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, като договорите 
за наем се сключват за една стопанска година. 

15. Определя начална тръжна цена на имотите, предмет на бъдещите търгове в размер 
на определената наемна цена в т. 11. 

16. Договорите по т. 15, сключени през календарната 2020 г., със срок една стопанска 
година са валидни за 2020/2021 г. 

17. Дава съгласие, пашата в имоти извън обхвата на Приложение № 1 и на отдадените 
под наем имоти да е свободна и безвъзмездна за нерегистрирани, съгласно чл. 7 от Закона 
за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП) земеделски стопани. 

18. На основание чл. 60 от АПК, допуска предварително изпълнение на настоящето 
решение. 

19. Възлага на кметовете на кметства и кметските наместници в Община Две могили 
контрола по изпълнение и спазване на Правилата за ползване на общинските пасища и 
мери от страна на ползвателите. 

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

 
 Тридесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 73/17.02.2020 г., относно: 
Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска 
собственост за 2020 г. 

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

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

С Решение № 46 по Протокол № 4/31.01.2020 г. от заседание на общински съвет – 
Две могили, проведено на 31.01.2020 г. е приета Годишна програма за управление и 
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разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 г. В общинската програма няма 
посочени общински обекти от първостепенно значение. След направено проучване и 
постъпили докладни записки от кметовете на населени места в Община Две могили, бе 
установено, че следните гробищни паркове се нуждаят спешно от разширение: 

1. Мюсюлмански гробищен парк – с. Баниска, представляващ Поземлен имот с 
Идентификатор 02587.159.74 в местността „Парцелите“; 

2. Гробищен парк в с. Каран Върбовка, представляващ Поземлени имоти с 
Идентификатори 36364.106.236 и 36364.36.83 ; 

3. Мюсюлмански гробищен парк в гр. Две могили, представляващ Поземлен имот  
с Идентификатор 20184.7.134; 

4. Гробищен парк в с. Кацелово, представляващ Поземлен имот с Идентификатор 
36703.103.393; 

5. Гробищен парк в с. Могилино, представляващ Поземлен имот с Идентификатор 
30380.23.21; 

Разширяването на гробищните паркове ще се извърши за сметка на съседни 
общински имоти, които в общия случай представляват пасища, мери. По отношение на 
мюсюлманския  гробищен парк в гр. Две могили ще е необходимо отчуждаване на частен 
имот. Закона за общинската собственост и Закона за опазване на земеделските земи 
предвиждат облекчения на процедурите в тези случаи, но за целта е необходимо 
изброените по-горе обекти да бъдат обявени за „обекти от първостепенно значение“ за 
общината. 

Съгласно §1, ал. 1, т. 6 от Допълнителните разпоредби на Закона за общинската 
собственост и § 5., т. 73 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на 
територията, гробищните паркове попадат в дефиницията  „обекти от първостепенно 
значение“, но е необходимо изрично да бъдат обявени за такива в Годишната програма за 
управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на съответната община. В 
разпоредбата на чл. 4, ал. 2, т. 6 от Наредба № 7 за придобиване, управление и 
разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в Община Две могили се посочено, 
че в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост 
трябва да бъдат посочени обектите от първостепенно значение в Общината. 

Предвид гореизложеното, предлагам да се допълни Годишната програма за 
управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 г. на Община Две 
могили, като в нея се добави нов Раздел IX., който да включва „Списък на обектите от 
първостепенно значение в Община Две могили“, а настоящият девети раздел – 
„Заключения“, става Раздел X. Предлагам новият Раздел IX. от Програмата да има 
следният вид : 
РАЗДЕЛ IX. Списък на обектите от първостепенно значение в Община Две могили. 

№ по 
ред 

Вид на имота  Местонахождение 
Площ 
(дка) 

Начин на 
третиране 

Решение на 
ОбС 

(№, дата) 

1. 
Гробищен парк 
(мюсюлмански) 

Град Две могили, ПИ с 
Идентификатор 20184.7.134, 

местност „без местност“, 
ЕКАТТЕ: 20184 

18,950 

Обявяване за 
обект от 

първостепенно 
значение 

 

2. 
Гробищен парк 
(християнски) 

Град Две могили, Поземлени 
имоти с Идентификатори 
20184.6.257, 20184.6.258, 

20184.6.260, местност „Без 
местност“, ЕКАТТЕ: 20184 

40,067 
(общо) 

Обявяване за 
обект от 

първостепенно 
значение 
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3. 
Гробищен парк 
(християнски) 

Село Баниска, ПИ с 
Идентификатор 02587.159.73, 

местност „Парцелите“, ЕКАТТЕ: 
02587 

11,076 

Обявяване за 
обект от 

първостепенно 
значение 

 

4. 
Гробищен парк 
(мюсюлмански) 

Село Баниска, ПИ с 
Идентификатор 02587.159.74, 

местност „Парцелите“, ЕКАТТЕ: 
02587 

4,612 

Обявяване за 
обект от 

първостепенно 
значение 

 

5. Гробищен парк 

Село Могилино, ПИ с 
Идентификатор 30380.23.21, 

местност „Без местност“, 
ЕКАТТЕ: 30380 

1,304 

Обявяване за 
обект от 

първостепенно 
значение 

 

6. Гробищен парк 
Село Могилино, УПИ VI-195, 

квартал 19, местност „Без 
местност“, ЕКАТТЕ: 30380 

5,030 

Обявяване за 
обект от 

първостепенно 
значение 

 

7. Гробищен парк 

Село Кацелово, ПИ с 
Идентификатор 36703.103.393, 

местност „Без местност“, 
ЕКАТТЕ: 36703 

7,837 

Обявяване за 
обект от 

първостепенно 
значение 

 

8. Гробищен парк 

Село Каран Върбовка, ПИ с 
Идентификатори 36364.106.236 

и 36364.36.83, местност „Без 
местност“, ЕКАТТЕ: 36364 

28,508 
(общо) 

Обявяване за 
обект от 

първостепенно 
значение 

 

9. Гробищен парк 

Село Бъзовец, ПИ с 
Идентификатор 07212.165.558, 
местност „Арманджик сърт“, 

ЕКАТТЕ: 07212  

14,190 

Обявяване за 
обект от 

първостепенно 
значение 

 

10. Гробищен парк 

Село Бъзовец, ПИ с 
Идентификатор 07212.36.92, 
местност „Над училището“, 

ЕКАТТЕ: 07212 

7,135 

Обявяване за 
обект от 

първостепенно 
значение 

 

11. Гробищен парк 

Село Батишница, ПИ с 
Идентификатор 02868.19.121, 

местност „Без местност“, 
ЕКАТТЕ: 02868 

6,957 

Обявяване за 
обект от 

първостепенно 
значение 

 

12. Гробищен парк 

Село Острица, ПИ с 
Идентификатор 54362.71.179, 

местност „Без местност“, 
ЕКАТТЕ: 54362 

11,964 

Обявяване за 
обект от 

първостепенно 
значение 

 

13.  Гробищен парк 
Село Помен, Имот IV – 246 в 

квартал 48, местност „Без 
местност“, ЕКАТТЕ: 57488 

1,200 

Обявяване за 
обект от 

първостепенно 
значение 

 

14. Гробищен парк 

Село Широково, Парцел 90 
представляващ целия кв. 37 по 

плана на с. Широково, ЕКАТТЕ: 
83301 

5,580 

Обявяване за 
обект от 

първостепенно 
значение 

 

15. Гробищен парк 
Село Пепелина, Имот 282 в кв. 

48 и 49, местност „Без 
местност“, ЕКАТТЕ: 55837 

3,970 

Обявяване за 
обект от 

първостепенно 
значение 

 

16. 
Гробищен парк 
(мюсюлмански) 

Село Чилнов, ПИ с 
Идентификатор 81373.19.76, 

местност „Без местност“, 
ЕКАТТЕ: 81373 

9,632 

Обявяване за 
обект от 

първостепенно 
значение 
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17. 
Гробищен парк 
(християнски) 

Село Чилнов, Имоти 248 и 249 в 
кв. 37, местност „Без местност“, 

ЕКАТТЕ: 81373 

18,400 
(общо) 

Обявяване за 
обект от 

първостепенно 
значение 

 

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. 

2. Соня Неделчева – Нечева – член на Комисията по „Противодействие на 

корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество, сигурност, земеделие, 
животновъдство и гори, екология и други дейности”: 

Комисията по „Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно 
придобитото имущество, сигурност, земеделие, животновъдство и гори, екология и други 
дейности” също разгледа на свое заседание докладната записка и излезе със становище 
предложеният ни проект на решение в нея да бъде приет. 

В разискванията по тридесета точка участие взеха: 
1. Драгомир Дамянов – Общински съветник: 
Виждате колко много процедури се изискват, за да заградиш един терен. Да 

вкарваш като първостепенно значение гробищните паркове в програмата за допълване за 
2020 година, да се направят още ред процедури и накрая да се стигне до подписа на 
министъра за отчуждаване на тарен за разширяване на гробищните паркове. Това не е 
самоволно действие, решаваш и заграждаш една територия, трябва преди това да се 
свършат тези процедури. Освен това, във всички населени места, освен в Две могили за 
разширяването на тези гробищни паркове са пасище и мери и няма да има проблем, 
общинският съвет да направи това. Единствено в Две могили е записано „частен имот” и 
това, което сте го заградили там няма как да стане, защото има далекопроводи и трябва да 
има разрешение от електроснабдяване да се премести този електропровод и ред други 
неща и това е една сложна процедура, която ще продължи не по-малко от 1 година. 

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

54/14.02.2020 г. е явно, моля гласувайте. 
 

След приключване на разискванията по тридесета точка от дневния ред, 
Общинският съвет, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12, чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 27, 
ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, , чл. 3, ал. 2, 
т. 10 от Наредба № 1 за организацията и дейността на общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация в Община Две 
могили, чл. 8, ал. 9 и ал. 10 от Закона за общинската собственост и Докладна записка 
с вх. № 73 от 17.02.2020 г. след проведено явно гласуване с 13 (тринадесет) гласа „За”, 
0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 

 
РЕШЕНИЕ 

№ 97 
 

1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост на Община Две могили за 2020 г с нов Раздел IX. „Списък на обектите от 
първостепенно значение в Община Две могили“. 
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№ 
по 
ред 

Вид на имота  Местонахождение 
Площ 
(дка) 

Начин на 
третиране 

Решение 
на ОбС 

(№, дата) 

1. 
Гробищен парк 
(мюсюлмански) 

Град Две могили, ПИ с 
Идентификатор 20184.7.134, 

местност „Без местност“, ЕКАТТЕ: 
20184 

18,950 

Обявяване за 
обект от 

първостепенно 
значение 

 

2. 
Гробищен парк 
(християнски) 

Град Две могили, Поземлени имоти 
с Идентификатори 20184.6.257, 

20184.6.258, 20184.6.260, местност 
„Без местност“, ЕКАТТЕ: 20184 

40,067 
(общо) 

Обявяване за 
обект от 

първостепенно 
значение 

 

3. 
Гробищен парк 
(християнски) 

Село Баниска, ПИ с Идентификатор 
02587.159.73, местност „Парцелите“, 

ЕКАТТЕ: 02587 
11,076 

Обявяване за 
обект от 

първостепенно 
значение 

 

4. 
Гробищен парк 
(мюсюлмански) 

Село Баниска, ПИ с Идентификатор 
02587.159.74, местност „Парцелите“, 

ЕКАТТЕ: 02587 
4,612 

Обявяване за 
обект от 

първостепенно 
значение 

 

5. Гробищен парк 

Село Могилино, ПИ с 
Идентификатор 30380.23.21, 

местност „Без местност“, ЕКАТТЕ: 
30380 

1,304 

Обявяване за 
обект от 

първостепенно 
значение 

 

6. Гробищен парк 
Село Могилино, УПИ VI-195, 

квартал 19, местност „Без местност“, 
ЕКАТТЕ: 30380 

5,030 

Обявяване за 
обект от 

първостепенно 
значение 

 

7. Гробищен парк 

Село Кацелово, ПИ с 
Идентификатор 36703.103.393, 

местност „Без местност“, ЕКАТТЕ: 
36703 

7,837 

Обявяване за 
обект от 

първостепенно 
значение 

 

8. Гробищен парк 

Село Каран Върбовка, ПИ с 
Идентификатори 36364.106.236 и 

36364.36.83, местност „Без 
местност“, ЕКАТТЕ: 36364 

28,508 
(общо) 

Обявяване за 
обект от 

първостепенно 
значение 

 

9. Гробищен парк 
Село Бъзовец, ПИ с Идентификатор 

07212.165.558, местност 
„Арманджик сърт“, ЕКАТТЕ: 07212  

14,190 

Обявяване за 
обект от 

първостепенно 
значение 

 

10. Гробищен парк 
Село Бъзовец, ПИ с Идентификатор 

07212.36.92, местност „Над 
училището“, ЕКАТТЕ: 07212 

7,135 

Обявяване за 
обект от 

първостепенно 
значение 

 

11. Гробищен парк 

Село Батишница, ПИ с 
Идентификатор 02868.19.121, 

местност „Без местност“, ЕКАТТЕ: 
02868 

6,957 

Обявяване за 
обект от 

първостепенно 
значение 

 

12. Гробищен парк 
Село Острица, ПИ с Идентификатор 

54362.71.179, местност „Без 
местност“, ЕКАТТЕ: 54362 

11,964 

Обявяване за 
обект от 

първостепенно 
значение 

 

13.  Гробищен парк 
Село Помен, Имот IV – 246 в 

квартал 48, местност „Без местност“, 
ЕКАТТЕ: 57488 

1,200 

Обявяване за 
обект от 

първостепенно 
значение 

 

14. Гробищен парк Село Широково, Парцел 90 5,580 Обявяване за  
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представляващ целия кв. 37 по плана 
на с. Широково, ЕКАТТЕ: 83301 

обект от 
първостепенно 

значение 

15. Гробищен парк 
Село Пепелина, Имот 282 в кв. 48 и 

49, местност „Без местност“, 
ЕКАТТЕ: 55837 

3,970 

Обявяване за 
обект от 

първостепенно 
значение 

 

16. 
Гробищен парк 
(мюсюлмански) 

Село Чилнов, ПИ с Идентификатор 
81373.19.76, местност „Без 
местност“, ЕКАТТЕ: 81373 

9,632 

Обявяване за 
обект от 

първостепенно 
значение 

 

17. 
Гробищен парк 
(християнски) 

Село Чилнов, Имоти 248 и 249 в кв. 
37, местност „Без местност“, 

ЕКАТТЕ: 81373 

18,400 
(общо) 

Обявяване за 
обект от 

първостепенно 
значение 

 

2. При възникване на необходимост от допълване на „Списъка на обектите от 
първостепенно значение в Община Две могили“, такова ще се извършва след решение на 
Общински съвет – Две могили. 

3. Възлага на Кмета на Община Две могили да предприеме всички необходими 
действия за изпълнение на решението. 
 
 Тридесет и първа точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 74/17.02.2020 г., относно: 
Продажба на движима вещ – общинска собственост. 

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

строителство, общинска собственост, местно самоуправление и нормативна уредба”: 
Община Две могили е собственик на дълготраен материален актив – Специален 

автомобил сметосъбирач марка „ИВЕКО ДЕЙЛИ Е4“ с Рег. № Р 1560 АК. Със свое 
решение № 1071, взето с Протокол № 55/30.08.2019 г., Общинският съвет е дал съгласието 
си за продажба, след провеждане на публичен търг с явно наддаване на описания по-горе 
автомобил при начална тръжна цена в размер на 10 880.00 без ДДС. Със Заповед № 812 от 
19.09.2019 г. на Кмета на Община Две могили е открит търг с явно наддаване за продажба 
на специален автомобил сметосъбирач „ИВЕКО ДЕЙЛИ Е4” с начална тръжна цена за 
продажба в размер на 10 880.00 лева без ДДС или 13 056.00 лева с ДДС. В срока за 
подаване на документи за участие, няма подадени документи за участие в търга и няма 
явили се кандидати на определения ден и час на провеждането му. На определената в 
заповедта дата за провеждане на повторен търг, също не са се явили кандидати и търга е 
обявен за непроведен. Липсата на кандидати за закупуване на превозното средство на тази 
цена, наложи възлагане изготвяне на повторна пазарна оценка от оценител с 
правоспособност за оценка на машини и съоръжения. От изготвеният доклад на оценителя 
е видно, че описаното превозното средство е в много лошо техническо състояние и от 
няколко години не в движение. За пускането му в експлоатация е необходимо да се 
извърши ремонт, средствата за които са неоправдано високи.  

Специален автомобил сметосъбирач марка „ИВЕКО ДЕЙЛИ Е4“ с Рег. № Р 1560 
АК и дата на първа регистрация 03.09.2007 г. – Двигателят и ходовата част на автомобила 
са в добро техническо състояние. Спирачните дискове и накладки са силно корозирали и 
подлежат на подмяна. Има проблем и с ел. системата на автомобила. Повредени са ел. 
таблото в шофьорската кабина и дясно странично ел. стъкло. Корозия по метални 
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повърхности, основно бункера на каросерията. Поради неползване на автомобила дълго 
време гумите са напукани, нацепени, подлежат на подмяна. Задвижването на бункера на 
каросерията е с хидравлика, осигурен от специфична скоростна кутия с изведен вал. 
Скоростната кутия с изведения вал са силно повредени и не подлежат на ремонт. По тази 
причина, хидравличната система на автомобила не работи. Има възможност след смяна на 
съществуващата с обикновена скоростна кутия и демонтиране на каросерията, 
автомобилът да се пригоди като бордови. Намира се на закрито в гараж. Автомобилът 
подлежи на ремонт. 

Справедливата пазарна стойност на оценяваното транспортно средство е 3 420,00  
лева без ДДС и е в интерес на Община Две могили посоченото МПС да бъде предложено 
за продажба чрез търг.  

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

74/17.02.2020 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 
 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 28.02.2020 година  

 

Относно: Продажба 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 +   
9. Румен Манолов Марков +   
10. Соня Петрова Неделчева – Нечева  +   

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

13. Юсеин Ахмедов Юсеинов +   
 Общо: 13   

 

По тридесет и първа точка от дневния ред, Общинският съвет, на основание 
чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното 
самооправление и местната администрация във връзка с чл. 3, ал. 2, т. 2 от 
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Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинска администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост, чл. 36, ал. 1, т. 1, ал. 2, чл. 51, т. 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. № 74 от 17.02.2020 г. след 
проведено поименно гласуване с 13 (тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” 
и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 

 
РЕШЕНИЕ 

№ 98 
 

1. Дава съгласие за продажба след провеждане на публичен търг с явно наддаване 
по реда на Наредба № 7 на Община Две могили на следната движима вещ, общинска 
собственост: Специален автомобил сметосъбирач марка „ИВЕКО ДЕЙЛИ Е4“ с Рег. № Р 
1560 АК, собственост на Община Две могили при начална продажна тръжна цена в размер 
на 3 500,00 (три хиляди и петстотин) лева без ДДС, при експертна оценка за пазарната 
цена на автомобила, определена от независим лицензиран оценител с доклад от 07.02.2020 
г. в размер на 3 420,00 (три хиляди четиристотин и двадесет) лева без ДДС. 

2. Стъпка на наддаване – 10% (десет процента) от началната цена. 
3. Възлага на Кмета на Общината да предприеме необходимите действия за 

провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на описаните в т. 1 движими 
вещи. 

4. В тридневен срок от подписването на договора за продажба, кмета на общината 
да представи копие от същия в Общински съвет, съгласно чл. 44, ал. 1, т. 18 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация. 
 
 Тридесет и втора точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 75/18.02.2020 г., относно: 
Изразяване на предварително съгласие за изготвяне на Подробен устройствен план – 
Парцеларен План за обект – Автомагистрала „ Русе – Велико Търново“, участъци „Русе-
Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+400 до км 76+200, с който се засягат поземлени имоти – 
собственост на Община Две могили. 

По нея докладва:  
1. Христина Ефтимова – член на Комисията по „Противодействие на 

корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество, сигурност, земеделие, 
животновъдство и гори, екология и други дейности”: 

В деловодството на Общината е постъпило писмо от Агенция „Пътна 
инфраструктура“, във връзка с предстоящото изграждане на Автомагистрала „Русе – 
Велико Търново“, с което председателят на Управителния съвет на Агенцията – г-н 
Георги Терзийски иска от Общински съвет – Две могили да вземем решение съгласно чл. 
29, ал. 1 от Закона за опазване на земеделските земи, чрез което да изрази предварително 
съгласие за изработването на Подробен устройствен план - Парцеларен план, с който се 
засягат общински имоти, за строителството на инфраструктурния обект. С предвиденото 
трасе на магистралата се засягат части от поземлени имоти – собствени и стопанисвани от 
Община Две могили. Общият брой на имотите – общинска собственост, които се засягат 
от проекта са 37, като 32 са публична общинска собственост и 5 - частна общинска 
собственост, които са подробно описани в приложението към докладната записка. 
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Комисията по „Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно 
придобитото имущество, сигурност, земеделие, животновъдство и гори, екология и други 
дейности” разгледа на свое заседание предложения ни проект на решение и излезе със 
становище той да бъде приет. 

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

75/18.02.2020 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 
 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 28.02.2020 година  

 

Относно: Изразяване на предварително съгласие за изготвяне на Подробен 
устройствен план – Парцеларен План за обект – Автомагистрала „ Русе – Велико 
Търново“, участъци „Русе-Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+400 до км 76+200, с който 

се засягат поземлени имоти – 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 тридесет и втора точка от дневния ред, Общинският съвет, на основание 
чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2 , т. 5 от Правилник № 1 за 
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация, чл. 29, ал. 1 от Закона за 
опазване на земеделските земи и Докладна записка с вх. № 75 от 18.02.2020 г. след 
проведено поименно гласуване с 13 (тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” 
и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 

 
РЕШЕНИЕ 



 81

№ 99 
 

1. Дава предварително съгласие за изработването на Подробен устройствен план – 
Парцеларен План за обект - Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе-
Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+400 до км 76+200, с който се засягат поземлени имоти – 
собственост на Община Две могили, подробно описани в Приложение 1 - Списък на 
засегнатите имоти – общинска собственост, от Подробен устройствен план – Парцеларен 
план за обект Авомагистрала „Русе – Велико Търново“, в участък от км 36+366 до км 
40+071, което е неразделна част от настоящата докладна записка. 

2. Определя срок на валидност на предварителното съгласие – 2 години. 
3. Възлага на Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите действия 

за привеждане на решението в сила. 
 
 Тридесет и трета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 76/18.02.2020 г., относно: 
Изразяване на предварително съгласие за засягане на общински имоти за изграждането на 
обект – Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе-Бяла“ и обход на гр. 
Бяла от км 0+400 до км 76+200. 

По нея докладва:  
1. Христина Ефтимова – член на Комисията по „Противодействие на 

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

животновъдство и гори, екология и други дейности”: 
Докладната записка е идентична с предходната, тук става въпрос за даване на 

предварително съгласие за промяна на предназначението на общински имоти, които са 
подробно описани в приложението към докладната записка. Комисията разгледа 
предложения ни проект на решение и излезе със становище той да бъде приет. 

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

76/18.02.2020 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 
 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 28.02.2020 година  

 

Относно: Изразяване на предварително съгласие за засягане на общински имоти 
за изграждането на обект – Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе-

Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+400 до км 76+200. 

№ 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 тридесет и трета точка от дневния ред, Общинският съвет, на основание 
чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2 , т. 2 от Правилник № 1 за 
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация, чл. 25, ал. 3, т. 1 и ал. 5 от Закона 
за собствеността и ползването на земеделските земи и Докладна записка с вх. № 76 от 
18.02.2020 г. след проведено поименно гласуване с 13 (тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) 
гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 

 
РЕШЕНИЕ 

№ 100 
 

1. Дава предварително съгласие за промяна на предназначението на общински 
имоти – подробно описани в Приложение 1 – Списък на засегнатите имоти – общинска 
собственост, от Подробен устройствен план – Парцеларен план, за обект Авомагистрала 
„Русе – Велико Търново“, в участък от км 36+366 до км 40+071 , неразделна част от 
настоящата докладна записка, за изграждането на обект - Автомагистрала „ Русе – Велико 
Търново“, участъци „Русе-Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+400 до км 76+200. 

2. Определя срок на валидност на предварителното съгласие – 2 години. 
3. Възлага на Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите действия 

за привеждане на решението в сила. 
 
 Тридесет и четвърта точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 77/18.02.2020 г., относно: 
Отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост находящи се в землището на 
гр. Две могили. 

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 два имота частна общинска собственост 
находящи се в землището на град Две могили на ул. Чавдар Войвода № 3. Единият е с 
площ от 11.418 кв.м, а другият с площ от 27.498 кв.м, който в по-голямата си част има 
трайни насаждения – череши, сливи, орехи и храсти. Към настоящия момент и двата 
имота не се използват по предназначение, но има проявен интерес от ползватели на 
земеделски земи за наемане и на двата имота за отглеждане на едногодишни полски  
култури. Имотите ще бъдат отдадени под наем след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване, като това гарантира спазване на състезателният принцип и достигане на по-
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висока наемна цена от началната. За поземлен имот с 11.418 кв.м предложената ни 
началната годишна наемна цена е в размер на 742,17 лв. с ДДС, определена при 65,00 лв. 
на декар. За поземлен имот с 27.498 кв.м предложената началната годишна наемна цена е 
в размер на 1787,37 лв. с ДДС, определена при 65,00 лв. на декар. В поземлен имот с площ 
от 27.498 кв.м има трайни насаждения, за които бъдещия наемател е необходимо да 
инвестира средства за изкореняване и през първата година от ползването на имота няма да 
получава приходи от него. Поради тези причини, Кметът на Общината предлага 
годишният наем за първите 2 /две/ години за посочения имот да е в размер на 50 % от 
достигнатата в търга цена. Имотите са включени в Раздел ІV на годишната програма за 
управление и разпореждане с имоти общинска собственост на Община Две могили за 2020 
г. Предложението е имотите да бъдат отдадени под наем след провеждане на публично 
оповестен търг с явно наддаване вкупом за срок от 10 (десет) години за отглеждане на 
едногодишни полски култури, при годишна наемна цена при провеждането на търга в 
размер от 2 529.54 лв. с ДДС общо и за двата имота. Втора комисия разгледа на свое 
заседание предложения ни проект на решение и излезе със становище той да бъде приет 
във вида, в който ни се предлага. 

В разискванията по тридесет и четвърта точка участие взеха: 
1. Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник: 
Имам въпрос към вносителя на докладната – следващата докладна е за частен имот 

в село Бъзовец и за един и същ общински обект виждаме две коренно различни докладни 
записки. В този случай НТП е за „Складова база” на единия имот, на другия имот е за 
„Друг вид производствен складов обект”, а ние го приемаме като земеделска земя и 
вносителят на докладната е определил цена в размер на 65 лева на декар и следващите 
действия ги приемаме като за земеделска земя. Според нашата Наредба 7 имаме графа 
„Производствени дейности” и там тарифата е 4 лева на кв.м.  

Считам, че така предложената ни докладна записка не е коректна и предлагам да не 
я гласуваме или първо трябва да се смени НТП и тогава да се отдават под наем имотите. 

2. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 
Това са овощни градини, които дълги години не са ползвани и така или иначе са в 

регулацията на град Две могили и след като бъдат почистени може да има някой, който да 
прояви интерес за наемането им. В момента има проявен интерес за обработваеми земи, 
затова ние се насочваме в тази насока да бъдат отдадени под наем тези имоти. 

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

77/18.02.2020 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 
 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 28.02.2020 година  

 

Относно: Отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост 

находящи се в землището на гр. Две могили. 

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

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 
СЕ” 

1. Ахмед Недрет Ахмед +   
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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: 8 3 2 

 

След приключване на разискванията по тридесет и четвърта точка от дневния 
ред, Общинският съвет, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 
5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 
3, ал. 2, т. 2 от Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, чл. 8, ал. 1 и 
ал. 4, чл. 14, ал. 1 и ал. 8 от Закона за общинската собственост, чл. 20, ал. 1 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. 
№ 77 от 18.02.2020 г. след проведено поименно гласуване с 8 (осем) гласа „За”, 3 (три) 
гласа „Против” и 2 (два) гласа „Въздържал се”, прие 

 
РЕШЕНИЕ 

№ 101 
 

1. Дава съгласие да бъдат отдадени под наем вкупом за срок от 10 (десет) години за 
отглеждане на едногодишни полски култури следните имоти частна общинска 
собственост от Таблица № 1, находящи се в град Две могили, Община Две могили, област 
Русе: 

Таблица 1 

2. Отдаването под наем да се извърши след провеждане на публично оповестен 
търг с явно наддаване по реда на глава седма от Наредба № 7 на Община Две могили. 

3. Общински съвет определя началната годишна наемна цена при провеждането на 
търга да бъде 2 107,95 лв. (две хиляди сто и седем лева и деветдесет и пет стотинки) без 

№
  

АЧОС № № на имот 
Площ 

дка 
НТП Местоположение 

Наемна 
цена 

1. 3503/04.01.2012 г. 20184.1.2532 11,418 
За складова 

база 

гр. Две могили, ул.„ 
Чавдар Войвода” № 

3-А 

742,17  

2. 3504/04.01.2012 г. 20184.1.1541 27,498 

За др. вид 
производств
ен, складов 

обект 

гр. Две могили, ул.„ 
Чавдар Войвода” № 

3 

1787,37 

Общо: 2 529,54 лв. 
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ДДС и 2529,54 лв. (две хиляди петстотин двадесет и девет лева и петдесет и четири 
стотинки) с ДДС, получена както следва: 

- За поземлен имот 20184.1.2532 началната наемна цена в размер на 618,47 лв. 
(шестотин и осемнадесет лева и четиридесет и седем лева) без ДДС и 742,17 лв. 
(седемстотин четиридесет и два лева и седемнадесет стотинки) с ДДС. 

- За поземлен имот 20184.1.1541 началната наемна цена в размер на 1489,47 лв. 
(хиляда четиристотин осемдесет и девет лева и четиридесет и седем стотинки) без ДДС и 
1787,56 лв. (хиляда седемстотин осемдесет и седем лева и петдесет и шест стотинки) с 
ДДС. 

4. Общински съвет дава съгласие годишният наем за имот № 20184.1.1541 да е в 
размер на 50 % от достигнатата в търга цена за първите 2 /две/ години. 

5. Определя стъпка на наддаване – 10 % (десет процента) от началната цена. 
6. Определя депозит за участие в тръжната процедура в размер на 10 % от 

началната тръжна цена. 
7. Възлага на Кмета на Общината да предприеме необходимите действия за 

изпълнение на решението. 
8. В тридневен срок от подписването на договора за отдаване под наем да 

представи копие от същия в Общински съвет, съгласно чл. 44, ал. 1, т. 18 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация. 
 
 Тридесет и пета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 78/18.02.2020 г., относно: 
Отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост находящи се в землището на 
с. Бъзовец. 

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

строителство, общинска собственост, местно самоуправление и нормативна уредба”: 
Община Две могили е собственик на имот частна общинска собственост, а именно: 

незастроено дворно място от 970 кв. м., съставляващо УПИ IV в кв. 54 по регулационния 
план на с. Бъзовец. Имотът е отреден за застрояване на „Бензиностанция до 3 колонки”. 
До настоящия момент не са предприети никакви действия за изграждане на 
бензиностанция и не е проявен интерес, имота да бъде ползван по този начин. Към 
настоящия момент има проявен интерес от жител на селото за наемане на същия за 
отглеждане на едногодишни полски култури, тъй като имота се намира в близост до 
основното му жилище. В интерес на Общината е същия да бъде отдаден под наем, което 
ще гарантира постъпването на приходи в бюджета. Комисията по „Териториално 
устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление и нормативна 
уредба” разгледа на свое заседание предложението и излезе със становище то да бъде 
прието. 

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

78/18.02.2020 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 
 

С П И С Ъ К 

на 
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общинските съветници, гласували поименно на 28.02.2020 година  

 

Относно: Отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост 
находящи се в землището на с. Бъзовец. 

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

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 
СЕ” 

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

6. Ивайло Пенев Иванов  +   
7. Мехмед Руждиев Мехмедов  +   

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

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

13. Юсеин Ахмедов Юсеинов +   
 Общо: 12 0 1 

 

По тридесет и пета точка от дневния ред, Общинският съвет, на основание чл. 
21, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, във връзка с чл. 3, ал. 2, т. 2 от Правилник № 1 за 
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация, чл. 8, ал. 1 и ал. 4, чл. 14, ал. 1 и 
ал. 8 от Закона за общинската собственост, чл. 20, ал. 1 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. № 78 от 18.02.2020 г. след 
проведено поименно гласуване с 12 (дванадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” 
и 1 (един) глас „Въздържал се”, прие 

 
РЕШЕНИЕ 

№ 102 
 

1. Дава съгласие незастроено дворно място с площ от 970 кв. м., съставляващо 
УПИ IV в кв. 54 по регулационния план на с. Бъзовец, общ. Две могили, обл. Русе по Акт 
за частна общинска собственост № 6/20.10.1996 г. да бъде включен в Раздел ІV на 
Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на 
Община Две могили за 2020 г. 

2. Дава съгласие да бъде отдаден под наем за срок от 10 (десет) години за 
отглеждане на едногодишни полски култури, а именно: незастроено дворно място от 970 
кв. м., съставляващо УПИ IV в кв. 54 по регулационния план на с. Бъзовец, общ. Две 
могили, обл. Русе по Акт за частна общинска собственост № 6/20.10.1996 г. 



 87

3. Отдаването под наем да се извърши след провеждане на публично оповестен 
търг с явно наддаване по реда на глава седма от Наредба № 7 на Община Две могили. 

4. Общински съвет определя началната годишна наемна цена при провеждането на 
търга да бъде 145,00 лв. (сто четиридесет и пет лева и нула стотинки) без ДДС и 174,00 лв. 
(сто седемдесет и четири лева и нула стотинки) с ДДС. 

5. Определя стъпка на наддаване – 10 % (десет процента) от началната цена. 
6. Определя депозит за участие в тръжната процедура в размер на 10 % от 

началната тръжна цена. 
7. Възлага на Кмета на Общината да предприеме необходимите действия за 

изпълнение на решението. 
8. В тридневен срок от подписването на договора за отдаване под наем да 

представи копие от същия в Общински съвет, съгласно чл. 44, ал. 1, т. 18 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация. 
 
 Тридесет и шеста точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 79/19.02.2020 г., относно: 
Преместване административният адрес  на кметство село Баниска от сградата в парцел ПИ 
499 в кв.43, в сградата в парцел ПИ 520 в кв. 56 по плана на село Баниска. 

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

строителство, общинска собственост, местно самоуправление и нормативна уредба”: 
Община Две могили е собственик на недвижим имот, в който се помещава  

Народно читалище „Н. Й. Вапцаров – 1914“. 
Постъпила е Докладна записка от Ангелина  Начева – кмет на кметство с. Баниска, 

с която се иска разрешение  имотът  да бъде използван както читалището, така и за 
кметството. Причините, които налагат преместването на сградата на кметство с. Баниска 
са следните: Съществуващата сграда е отдалечена от центъра на селото; през зимният 
период кметството е трудно достъпно поради големия наклон на пътя; в центъра на селото 
са разположени хранителните магазини, автобусни спирки, поща. В интерес на жителите 
на с. Баниска е сградата на кметството да бъде преместена на по – удобно и централно 
място. Постъпило е становище от членове на Управителния съвет на НЧ „Никола Йонков 
Вапцаров – 1914” – с. Баниска, в което се изразява съгласие помещение с площ от 100 кв. 
м., намиращо се на първия етаж в двуетажна масивна сграда, находяща се в ПИ №520, кв. 
56 по плана на с. Баниска да се ползва за нуждите на кметство с. Баниска.  

Втора комисия разгледа докладната записка и излизаме със становище тя да бъде 
приета, като предлагаме т. 1 от решението да се измени, като придобие следния вид:  

„1. Дава съгласие да се извърши преместване на кметство с. Баниска от сградата в 
парцел ПИ 499 в кв. 43 в помещение с площ от 100 кв. м., намиращо се на първия етаж на 
двуетажна масивна сграда в парцел ПИ 520 в кв. 56 по плана на с. Баниска, улица 
„Баниски Лом” № 70. Помещението да се обзаведе и оборудва с необходимата техника за 
ефективно административно обслужване на гражданите.” 

В разискванията по тридесет и шеста точка участие взеха: 
1. Бисер Йончев – Общински съветник: 
Само искам да попитам – едната от причините за преместване на кметството е 

отдалечеността, това е малко изненадващо, след толкова години.  
Въпросът ми е – в сградата, която ще бъде освободена от кметството, разбрах че 

има намерение да се преместят лекарските кабинети. В този случай не става ли пак 
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отдалечаване на лекарските кабинети за достъпа на населението. Това ако е така, намерете 
начин лекарските кабинети да ги преместите в читалището за услуга и улеснение на 
всички жители на селото. 

2. Ангелина Начева – Кмет на Кметство село Баниска: 
Да, имаме идея да местим здравната служба, но който е запознат със село Баниска, 

знае че в момента здравната служба се намира на още по-отдалечено място. 
3. Бисер Йончев – Общински съветник: 
Аз смятам, че потока към лекарските кабинети е много по-голям, отколкото към 

кметството, така че направете лекарските кабинети в читалището. 
 
Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 

79/19.02.2020 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 
 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 28.02.2020 година  

 

Относно: Преместване административният адрес  на кметство село Баниска от 
сградата в парцел ПИ 499 в кв.43, в сградата в парцел ПИ 520 в кв. 56 по плана на село 
Баниска. 

№ 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 тридесет и шеста точка от дневния 
ред, Общинският съвет, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 
5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 
3, ал. 2, т. 2 от Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и Докладна 
записка с вх. № 79 от 19.02.2020 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 

№ 103 
 

1. Дава съгласие да се извърши преместване на кметство с. Баниска от сградата в 
парцел ПИ 499 в кв. 43 в помещение с площ от 100 кв. м., намиращо се на първия етаж на 
двуетажна масивна сграда в парцел ПИ 520 в кв. 56 по плана на с. Баниска, улица 
„Баниски Лом” № 70. Помещението да се обзаведе и оборудва с необходимата техника за 
ефективно административно обслужване на гражданите. 

2. Възлага на Кмета на Общината да предприеме необходимите действия за 
изпълнение на решението. 
 
 Тридесет и седма точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 50/13.02.2020 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Биляна Красимирова Благовестова за 
раждане на второ дете – Кристиян Георгиев Дамянов. 

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 стонавището 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 200 лева. 

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

50/13.02.2020 г. е явно, моля гласувайте. 
 

По тридесет и 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. 3, ал. 1 и ал. 2 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. № 50 от 
13.02.2020 г. след проведено явно гласуване с 13 (тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) 
гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
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РЕШЕНИЕ 

№ 104 
 

1. Отпуска на Биляна Красимирова Благовестова, живееща в село Чилнов, община 
Две могили, ул. „Пеньо Пенев” № 5, еднократна финансова помощ в размер на 250,00 
(двеста и петдесет) лева, за раждане на второ дете – Кристиян Георгиев Дамянов, родено 
на 16.12.2019 г. 

2. Средствата да бъдат изплатени по параграф 4214 “Помощи по решение на 
Общинския съвет”. 
 
 Тридесет и осма точка от дневния ред: 

Изказвания, питания, становища и предложения от граждани. 
1. Христина Ефтимова – Общински съветник: 
На 21.02.2020 година, комисията, на която са вменени задължения по Закона за 

противодействие с корипцията и отнемане на незаконно придобито имущество 
заседавахме във връзка с това да бъде направена проверка на подадените декларации от 
новоизбраните кметове на кметства, които трябваше да ги подадат в едномесечен срок от 
полагане на кметка, което за нас това беше на 11.11.2019 г. Съответно декларациите 
трябваше да бъдат подадени до 11.12.2019 г. На територията на Община Две могили двама 
са новоизбраните кметове на кметства – на село Бъзовец и на село Кацелово. Кметът на 
село Бъзовец, г-н Минев е подал своята декларация в срок, а Кметът на село Кацелово е 
подал декларацията си едва на 03.02.2020 година. Решението на комисията е да 
сигнализираме за това КОНПИ в град София и все още чакаме отговор. 

2. Румен Марков – Общински съветник: 
Аз имам два въпроса към Кмета на Общината и по стечение на обстоятелствата 

единият е свързан със село Кацелово. Става въпрос за банкомата, който се намира в 
селото и по-точно в земеделската кооперация „Надежда” и през 2019 г., таксата за 
ползването му беше 1 800 лева годишно, която беше покривана от земеделската 
кооперация. От тази година, след като приключиха изборите и беше избран новият Кмет 
на село Кацелово, кооперацията спря да плаща тази такса и се наложи жителите на селото 
да събират средства, за да не бъде смъкнат банкомата от съответната банка. Като се има 
предвид, че най-близкият банкомат вече е или в Попово или в Две могили, банковата се 
ползва, както от жителите на село Кацелово, така и от жителите на Каран Върбовка, като 
не забравяме, че Община Две могили през миналия мандат и през този мандат ще получи 
общо 1 млн. лева от арендата на земеделските земи находящи се в село Кацелово, не е ли 
редно Общината да поеме този дребен разход, който не е дребен за жителите на 
населеното място? 

Вторият ми въпрос също е така леко притеснителен – вярно ли е, че Община Две 
могили ще абдикира от задълженията си свързани с обредните дейности и тази услуга ще 
се предостави на външна фирма, частна траурна агенция на територията на общината. Има 
ли нещо вярно? – надявам се, че отговорът е „не”. 

3. Бисер Йончев – Общински съветник: 
Моят въпрос е свързан с дома в Могилино. Взето е решение на Общински съвет № 

944 за закриване на услугата в срок до 31.10.2019 г. Срокът е изтекъл и домът е закрит по-
късно. Какво ще се случи, защо не е спазен срокът и какви ще бъдат последствията за 
Община Две могили с неспазването на този срок? 
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4. Драгомир Дамянов – Общински съветник: 
Аз имам два въпроса към Кмета на Общината. 
Първият е във връзка с организирането и провеждането на конкурса за главен 

архитект на Общината. Говорим за по-голяма прозрачност и аз мисля, че след Кмета, 
човекът, който има най-големи отговорности на територията на Общината е главния 
архитект. Задължение е на кметската администрация да проведе такъв конкурс, защото те 
трябва да бъдат избирани чрез конкурс, а не да бъдат назначавани и така е редно, но в 
самия конкурс са допуснати много пропуски и не съм убеден в експертизата на хората, 
които са участвали в комисията, за да могат да оценяват качествата на един главен 
архитект. Не искам да споменавам кои са членовете на комисията, но мисля, че е редно да 
се направи една такава процедура, при която когато се избира главен архитект въпросите, 
които ще бъдат задавани, особено за малките населени места, където архитектите се водят 
на 2 или 4 часа и получават минимални възнаграждения за отговорностите, които поемат 
и една Община ако иска да се развива е много важно този отдел ТСУ да бъде абсолютно 
обезпечен. При една от срещите си с главния архитект стана ясно, че той ще обжалва тази 
процедура във връзка с провеждането на самия конкурс, защото са допуснати много 
неточности и въпросите, които са дадени са некоректни. Г-н Кмете, този главен архитект е 
работил с 5 кмета и не е коректно при един такъв продължителен период от време, 24 
годишна работа в тази общинска администрация да му бъде поставена слаба оценка. Ще 
направите ли възможното да се проведе един нов конкурс, аз съм говорил с архитекта, 
който каза, че няма да участва, но все пак трябва да се изчисти името. 

Вторият ми въпрос е свързан със случая с животновъдите в село Острица. Искаме 
да Ви помогнем лично на Вас да поеме общинския съвет отговорността защото ние 
направихме една среща по моя инициатива със съдействието на председателя на 
общинския съвет и с жителите на село Острица, след което направихме среща и с ЧСИ, 
взискателя е общината или лично кмета. Единственото нещо, което искаме от Вас да бъде 
разпределено съобразно броя на животните които са кандидатствали през 2011 година на 
тези животновъди и да бъде предаден списъка на ЧСИ. Не искам да влизам в политически 
дебат, но има три лица, които не са съгласни – едната е кандидат за Общински съветник от 
ГЕРБ, която има да плаща най-много средства – 17 000 лева; другият е един пак 
симпатизант на ГЕРБ, който има да плаща около 6 000 лева и третият е един, хайде да не 
казвам на ДПС, но има да плаща 11 000 лева. Тази Община е Община на жителите, които 
живеят в нея и вече минаха 110 дни от встъпването в длъжност, както Вие като Кмет, така 
и ние като Общински съветници и имам чувството, че Вие като Кметска институция се 
поставяте над тези въпроси и мисля, че кмета и азминистрацията трябва да съдейства на 
всичките тези хора за разрешаване на проблемите. Това, което ние Ви предлагахме като 
решение е, за да нямате Вие лична отговорност при една проверка от Сметна палата и 
нещо друго, че Вие самостоятелно сте взели това решение. Напротив – Общинския съвет 
Ви задължава, съгласно подадените молби през 2011 година да направите един списък и 
да го предоставите на ЧСИ. Който не е съгласен, има си съдебна процедура. Това е моят 
въпрос – бихте ли поели този ангажимент да се оформи едно решение и който каквото има 
да плаща, да си плати по този списък. Те нямат нищо против да си платят, но не може 
един човек, който има да плаща 90 лева, да плаща 1 300 лева. Ако трябваше да вземат 
субсидии, дали всички пак еднакво щяха да вземат?  

5. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 
По отношение на първия въпрос на господин Румен Марков за село Кацелово - това 

е проблем, който възникна миналата година и учудването беше голямо, че до миналата 
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година банките плащаха наем на собствениците на имоти, където се поставят 
банкоматите. Поставен е въпроса на ниво народни представители на нивото на 
финансовата комисия в народното събрание. Така или иначе, жителите на село Кацелово 
тръгнали да събират пари при положение, че имаше обаждания и аз категорично забраних 
да събират пари, защото това нещо е незаконосъобразно. Минаваме на варианта 
кооперация в село Кацелово - вчера на НСОБР, аз поставих един въпрос сред колегите, 
където виждаме навсякъде по телевизия, по интернет, кметове корумпирани, кметове 
карат скъпи коли, кметове виновни абсолютно за всичко и аз зададох въпроса обратно -
кметовете на общини отговарят за общините, председателите на кооперации, на 
земеделските кооперации, тях никой не ги пита какви коли карат, откъде имат пари, 
защото това е земя на жителите по населените места, никой не извършва контрол върху 
председателите на кооперации и в следващия момент поставям въпроса веднага, тези хора 
никой не може да ги задължи за снегопочистването. Аз едва ли не, тръгнах да се моля при 
положение, че земята е на населението и те получават субсидия за земята, получават 
субсидии за машини, не плащат акцизи на горива, и в следващия момент се прехвърлят 
всички отговорности на кмета. Аз съм съгласен, след като съм тръгнал да ставам кмет, аз 
си нося пълните отговорности. След като законовите рамки са така поставени, след като 
след три дни сняг не изкараха някои от кооперациите и техниката, това засяга вече 
сигурността, защото непочистването вече касае Националната сигурност, касае здравето 
на хората. За банкомата имахме среща с регионалния на Русе, който е за тази банка, след 
като му казах, че се събират пари, той поне така ни заяви, че такова нещо той не знаел, 
господинът също е от село Кацелово. Предложих му да разговаря с председателя на 
кооперацията. От страна на общината пари няма как да плащаме като наем, но можем да 
осигурим помещение, за което няма да вземем наем, в което помещение е кметството, в 
центъра на селото, ще осигурим СОД, ще осигурим видеонаблюдението, т.е. всички 
разходи ще се поемат от страна на общината по сигурността на банкомата. Оттам нататък 
дали е печелившо, дали има 3000 транзакции, защото такива са били изискванията не 
зависи от нас. Това си е най-малкото социална политика на тези банки. Така или иначе 
наемът за този банкомат е платен, в процедура сме, дали банката ще премести банкомата 
си в село Кацелово, дали ще бъде закрит, аз това не мога да го кажа, но ще работим в тази 
насока, банкомата да си остане в село Кацелово, тъй като обслужва три села. 

По отношение на абдикирането на Общината от траурните обреди - общината е с 
повреден автомобил, който е на доста години. Въпреки всичко, ние го повъзстановихме, 
макар че се изискват още доста работи по него, за да отговаря на всички изисквания на 
службите, които проверяват или има нужда от закупуване на нов такъв. Така или иначе 
социализма е свършил от 30 години, тоест държавата или общината или съветът не е 
длъжен да поеме всички тези отговорности. Давам за пример в почти всички общини с 
изключение на нашата, Борово и Иваново, може би няма частни погребални агенции. Бяла 
имат две и лица, които живеят на територията на община Две могили правят инициатива 
да създадат такава фирма. За мен това е хубаво като кмет на община и няма да спра 
инициативните хора. Както каза и г-н Драганов - трябва да се дава на частните лица, на 
инициативните хора да работят, да правят бизнес, да създават работни места, а не 
общината да бъде най-големия работодател. Ако се разработи тази фирма и потръгне и 
започне да се извършват тези услуги, тя ще се занимава само с това. А в България затова 
не работи, защото всеки се занимава с това, което не му е работа.  

Та, общината не е абдикирала, за социално слаби хора, самостоятелно живеещи 
както се наложи в село Баниска наскоро, колежката като се обади, за такива хора 
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катафалката със служител, с ковчезите по наредбите, както трябва, ние си носим 
отговорността. Но като цяло масовите такива обредни мероприятия е напълно нормално и 
редно поне в последния си път, покойникът, не да се кара с каручка или с шасито в 21 век 
да бъде изпратен в едни условия, в които той може би е заслужил през целия си живот, 
който го е дал. Затова аз казвам, не сме абдикирали, а подпомагаме инициативата на 
млади хора, които искат да правят бизнес. 

По отношение на дома в село Могилино – тук аз разбирам, че вие сте опозиция, но 
аз очаквам градивна опозиция, а усещам така една насочена към разрушителна опозиция. 
За дома в село Могилино аз смятам, че това е правилното решение, най-малкото заради 
тези хора, които бяха пратени, където нямаха никакви условия, за да съществуват там. По 
отношение на срока, който е даден в Решението, той произтичаше и от Агенцията за 
закрила и осигуряването на места за така наречените „потребители”. Последния 
потребител, който беше изведен, знаете беше в края на декември през Бяла, през 
психиатричната клиника и от 24 януари 2020 година е вече в постоянно място в село близо 
до Горна Оряховица. Не е извършено нарушение, защото получихме от Министерство на 
финансите финансиране за дозакриването на дома за м. януари и февруари и от пърми 
март вече този дом няма да получава никакви финансови средства. 

По отношение на организация и провеждане на конкурс за главен архитект, 
експертиза и така нататък – Вие много добре казахте, г-н Драганов, 24 години … Защо 
питам аз пък, 24 години архитект Маринов, от който аз съм много доволен и благодарен, и 
не съм имал проблеми, защо нито един мой предшественик не пристъпи към конкурс и 
този архитект наистина да бъде на мястото си, с всички законови разпоредби, а винаги са 
гледали някакви вратички, по трудови правоотношения за два часа, при положение, че от 
миналата година знаете, проблемите, които станаха със златен век, небостъргачите и така 
нататък, тръгнаха да валят едни писма в общините по какъв начин са избрани 
архитектите? И мен ми е пределно ясно защо не се прави, защото ето виждате, при 
провеждането на един конкурс, веднага става проблем, затова всеки тупа топката, минава 
мандатчето и да не създаваме проблеми я по-добре по течението, защото като тръгнеш да 
въвеждаш някакви правила и веднага вече се започва, това направено, това не е направено, 
обиден и т.н. 

Вече 24 години … Аз също направих 24 години в армията … Ами идва момент, в 
който човек приключва някъде в кариерата си. Аз не казвам, че той се е представил слабо, 
обяснихме му, направихме среща и с комисията, това което мога да заявя тук, като кмет – 
няма никакви нарушения, просто Закон за устройство на територията има алинея първа, 
втора, трета, пета и той гледа на въпроса като казус и го решава като такъв, а не конкретно 
каквото пише в закона, защото едната алинея изключва другата. 

Оттук заявявам, че не трябва да се чувства обиден въобще архитект Маринов, 
толкова години на територията на община Две могили и най-малкото с отчета от мандат 
2015-2019, всички тези проекти, всичките разрешения за строеж, всичко това без него 
нямаше как да се случи. И аз наистина му изказвам своята огромна благодарност, от тук и 
казвам, че това е един абсолютен професионалист в неговата сфера. Но така или иначе, 
когато разговаряхме с него той ме пита има ли друг кандидат. Към момента на въпроса, 
който беше зададен, нямаше кандидати и аз категорично казах, че няма. Тогава той ми 
даде документите си с молба, ако се появи друг кандидат, да бъдат входирани и неговите 
документи, за да може да се мине на конкурс. 

Така, че истината е тази, и мисля, че не е станало нищо лошо. Така или иначе си е 
свършил работа, но идва един момент, в който аз трябва да се съобразя с конкурса, трябва 
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да се съобразя със закона, да си пусна заповедите и по един от друг начин в община Две 
могили трябва да има архитект. Не трябва да се получава вакуум, за да може да не се 
стопират и дейности на гражданите, които ползват услугите на архитект. 

По отношение на животновъдите в село Острица, проблем, който вече не знам 
колко пъти го говорим. Колко пъти се срещам с жителите на Острица, снощи вечерта дори 
и един господин каза вече, че едва ли не, аз изпълнявам геноцид спрямо село Острица и 
съм зачеркнал селото. При положение, че още един път казвам, нито аз съм сключил 
договори, нито аз съм завеждал делата, нищо, просто идвам и заварвам това положение 
като кмет, и нито мога да ги стопирам, нито мога да направя нещо по тях. И в един 
момент Кметът трябва да изпълни решението на съда. Т.е. аз трябва да изпълня решението 
на съда и ако съм бил в по-предходния мандат или още от преди това все нещо е трябвало 
да се измисли, не да се стига чак до тук. Говорили сме го много този проблем и всички 
ние сме наясно, че той е можел да бъде решен още когато е възникнал. Но никой не си е 
мръднал пръста. Обещания пак от гледна точка на политически дивиденти да се изведат 
или да се натрие на някой носа … И ето резултата от злобата, от завистта, от желанието за 
власт на всяка цена. Дори и за сметка на тези хора, които съм съгласен, използвани са и то 
директно са използвани. Защо никой не им е обяснил, че като са си сложили подписа 
носят пълната отговорност? Защото, искам да ви кажа, и че в момента вървят анонимни 
сигнали за гробищните паркове мюсюлманските … Аз съм български офицер и заставам с 
името си когато имам да казвам нещо на някой. 

Връщам се за животновъдите, аз ви казах снощи или онази вечер – не е в моите 
правомощия аз да го направя това нещо, но направя ли го, веднага давам възможност на 
някой друг, той да заведе дело срещу мен. Това не е срещу мен като физическо лице, а е 
срещу общината, и както връщахме 200 000 на някои, сега за хонорари трябва да плащаме, 
защото тези пасища вече струват на общината 60 000 лева. Аз нямам нищо против, знам 
че това е несправедливо, и има хора, които нищо не са взели, но просто са подлъгани. 

И затова, пак ви казвам - след като тези тримата не са съгласни и няма да се 
подписват, ами подпишете се вие всички останали, които сте съгласни и го изпратете този 
списък при ЧСИ. Той като ми го прати вече като официален документ ще го приема, но 
искам от него, не аз да карам някой служител на администрацията да го прави. Направете 
го това нещо, аз съм добронамерен и ще го приема. Не искам никого нито да унищожавам, 
нито да се заяждам. Където съм могъл съм гледал да помогне да ме карате да ми извивате 
ръцете едва ли не ме карате да Нарушавам законите. Аз съм кмет и не трябва да 
нарушавам законите а вие ме карате да ги нарушавам, как да стане това нещо. 

6. Бисер Йончев – Общински съветник: 
Усещаме едно различно отношение към общинските съветници от различните 

групи. 
По отношение на кооперациите искам да кажа, че около 26 %, а може би и по-

малко вече в България земеделската земя се обработва от кооперации. Всеки кооператор и 
арендатор винаги помага на населението. 

За частната инициатива – няма лошо, нека всеки направи частна погребална 
агенция, но какво общо има общината с тях? По тази логика хайде да закрием ОП ОХ, 
защото има ресторанти. 

7. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 
Задайте си писмено въпроса, г-н Йончев, защото в момента Вие ми развивате 

теории. 
8. Бисер Йончев – Общински съветник: 
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Не развивам теории, а правя анализ на Вашите думи. 
За разрушителната опозиция – мога да Ви кажа, че всяка една от групите, макар и 

да има друго решение ние си подкрепяме Вашите решения. 
Могилино, наистина Могилино беше разрушен. Затворихме БКС, сега ще отваряме 

БКС. От Могилино се освобождаваме, както върви се освобождаваме и от детския футбол 
и като цяло се усеща едно освобождаване от отговорности. 

9. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 
Преди малко казах, г-н Йончев, че всеки се занимава с това, което не му е работа и 

това, което не разбира и от там произлизат всички тези проблеми. 
Няма как Вие да ми правите анализ, защото Вие няма как да стигнете до анализите, 

много сте надалеко от тях. 
Освен това, няма как това Ваше становище да ми го налагате на мен. Аз също си 

имам становище и дали е правилно или не, мисля че тук не е мястото да го обсъждаме. 
Няма нищо закрито, нито футбол, нито нищо. 
10. Драгомир Дамянов – Общински съветник: 
В края на заседанието всеки има право на лично мнение, но аз ще кажа един наш 

възрожденец какво е казал: „Дай повече да шием, отколкото да разпаряме”. В този смисъл, 
повече да градим, отколкото да събаряме и институцията е тази, която трябва да помага на 
гражданите, а не да страни от техните проблеми. Разбрах, че г-н Кметът няма нищо 
против това разпределение, които ще направим да го изпратим на ЧСИ. 

11. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 
Много точно и ясно на срещата казаха двете юристки, че определението на съда е 

общо за всички. 
Задайте ми писмено въпроса, за да мога да отговоря. 
   
Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 
Колеги, поради изчерпване на дневния ред, закривам петото заседание на VIІI – 

мия Общински съвет в Община Две могили.  
 

Забележка: Списъците с резултатите от проведеното поименно гласуване по точки 
2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 17; 19; 20; 23; 25; 26; 27; 28; 29; 31; 32; 33; 34; 35 и 36 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 …..03.2020 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) 


