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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 

№ 15 
 

Днес, 29 декември 2020 година, в 9.00 часа, в конферентната зала на Община Две 

могили, започна петнадесетото 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 12 (дванадесет). 

Отсъства Ивайло Пенев Иванов. 

 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; кметове на кметства. 

 

Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет:  

Колеги, проектът за дневен ред на настоящото редовно заседание Ви е раздаден 

предварително. 

Преди да Ви дам думата по него, искам да Ви съобщя, че след насрочване на 

настоящото заседание в деловодството на Общинския съвет постъпиха три докладни 

записки, които с оглед характера си предлагам да бъдат включени за разглеждане 

извънредно днес, а именно:  

1. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 381/23.12.2020 г., относно: 

Освобождаване наемателите на медицински кабинети в община Две могили от заплащане 

на наемна цена за срока на обявената извънредна епидемична обстановка. 

2. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 382/23.12.2020 г., относно: 

Създаване на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, държавно –делегирана 

дейност. 
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3. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 383/23.12.2020 г., относно: 

Предоставяне безвъзмездно за управление на Център за обществена подкрепа – Две 

могили на лек автомобил „Киа Рио”, с рег. № Р 9509 КН. 

 

Докладните записки са разгледани в съответните комисии и по тях ще има 

докладчици. 

Предлагам те да станат т. 15, 16 и 17, а т. 15 да стане съответно т. 18. 

 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 12 (дванадесет) гласа „За”, 0 

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

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 

1. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 345/13.11.2020 г., относно: 

Одобряване на план-сметка за дейностите по чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и 

такси за 2021 г. по населени места на територията на Община Две могили. 

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

финанси”. 

2. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 362/04.12.2020 г., относно: 

Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, находящ се в с. 

Батишница. 

Докладва: Мехмед Мехмедов – член на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление и 

нормативна уредба”. 

3. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 365/08.12.2020 г., относно: 

Определяне на имотите – частна общинска собственост, които подлежат на задължително 

застраховане срещу природни бедствия и земетресения за 2021 г. 

Докладва: Ахмед Недрет – член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
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4. Докладна записка от Юлиана Тодорова с вх. № 366/09.12.2020 г., относно: 

Приемане на График за провеждане на редовните заседания на Общински съвет – Две 

могили през 2021 година. 

Докладва: Ивайло Димитров – член на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление и 

нормативна уредба”. 

5. Докладна записка от Юлиана Тодорова с вх. № 366#1/09.12.2020 г., относно: 

Приемане на График за изготвяне и представяне на програми, планове, доклади, отчети и 

информации на редовните заседания на Общински съвет – Две могили през 2021 година.  

Докладва: Ивайло Димитров – член на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление и 

нормативна уредба”. 

6. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 367/10.12.2020 г., относно: 

Закупуване на имот с идентификатор 83301.48.5 по КККР на с. Широково, общ. Две 

могили, обл. Русе. 

Докладва: Румен Марков – председател на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление и 

нормативна уредба”. 

7. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 368/11.12.2020 г., относно: 

Промяна предназначението на имоти – общинска собственост. 

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”. 

8. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 369/14.12.2020 г., относно: 

Промени по бюджета на Община Две могили към 31.12.2020 г. и актуализация на плана за 

капиталовите разходи за 2020 година.  

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

9. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 371/14.12.2020 г., относно: 

Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 5 за определянето и администрирането 

на местните такси и цени на услугите, предоставяни на физически и юридически лица на 

територията на община Две могили, област Русе. 

Докладва: Румен Марков – председател на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление и 

нормативна уредба”. 

10. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 373/15.12.2020 г., относно: 

Вътрешни компенсирани промени по бюджета на основание § 58 от Преходни и 
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заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Данъчно-

осигурителния процесуален кодекс. 

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

финанси”. 

11. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 375/15.12.2020 г., относно: 

Предоставяне права за разполагане на електронна съобщителна мрежа на Държавна 

агенция „Електронно управление“ и изграждане на комуникационна свързаност за 

общинска администрация. 

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

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

12. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 376/15.12.2020 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Валерия Борисова Великова за раждане на 

близнаци – Елица Владиславова Антонова и Биляна Владиславова Антонова. 

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

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

политика”. 

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

13. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 377/15.12.2020 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Айсел Илханова Мехмедова за раждане на 

второ дете – Сарп Мехмед Сунай. 

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

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

политика”. 

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

14. Докладна записка от Драгомир Драганов, Румен Марков и Бисер Йончев с 

вх. № 378/18.12.2020 г., относно: Именуване на обществена сграда в град Две могили. 

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

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

политика”. 

15. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 381/23.12.2020 г., относно: 

Освобождаване наемателите на медицински кабинети в община Две могили от заплащане 

на наемна цена за срока на обявената извънредна епидемична обстановка. 

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

финанси“. 
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16. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 382/23.12.2020 г., относно: 

Създаване на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, държавно –делегирана 

дейност. 

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

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

социална политика”. 

17. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 383/23.12.2020 г., относно: 

Предоставяне безвъзмездно за управление на Център за обществена подкрепа – Две 

могили на лек автомобил „Киа Рио”, с рег. № Р 9509 КН. 

Докладва: Ахмед Недрет – секретар на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление и 

нормативна уредба”. 

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

 

Първа точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 345/13.11.2020 г., относно: 

Одобряване на план-сметка за дейностите по чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и 

такси за 2021 г. по населени места на територията на Община Две могили. 

По нея докладва:  

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

Съгласно чл. 62 от ЗМДТ такса битови отпадъци се заплаща за извършваните от 

общината услуги по: 

- събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталации за 

тяхното третиране;  

- третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации; 

- поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените 

места в общината. 

На основание чл. 66 от ЗМДТ, в сила от 01.01.2019 г., и чл. 11 от Наредба № 5 за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите, предоставяни на 

физически и юридически лица на територията на община Две могили, Общински съвет е 

органът, който определя годишния размер на таксата за битови отпадъци на всяко 

населено място, въз основа на одобрена план – сметка, включваща разходите за 

дейностите по събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталации за 

третирането им, разходи за третиране на битови отпадъци и за поддържане на чистотата 

на териториите за обществено ползване. Размерът на таксата се определя за всяка услуга 

поотделно.  
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 На основание чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), такса 

битови отпадъци за 2021 г. се определя в съответствие с необходимите разходи за 

осигуряване на услугите по чл. 62 от с.з. Таксата се определя за всяка услуга поотделно, 

респ. таксата за битови отпадъци се състои от три компонента, включващи цената на 

съответните услуги. Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени 

на услуги, предоставяни от община Две могили, предвижда за жилищни и нежилищни 

имоти на граждани и за жилищни имоти на предприятия, базата за определяне на таксата е 

данъчната оценка на имота, а за нежилищните имоти на предприятията – по-високата 

между отчетната стойност на имота и данъчната оценка. 

При изготвяне план-сметката за разходите по сметосъбиране, сметоизвозване, 

обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на териториите за обществено ползване 

за 2021 г. сме взели предвид следното: 

- анализ на направените разходи в предходни години; 

- проектите на бюджет за 2021 г. на второстепенните разпоредители с бюджетни 

кредити; 

- транспортиране на битовите отпадъци до депото в град Бяла и последиците от 

това; 

- липсата на програми за временна заетост или предлагане на такива за малко 

бройки и за кратко време; 

- увеличаване на разходите за почистване на нерегламентирано изхвърляне на 

отпадъци; 

- погасяването на два безлихвени заеми за реализиране на проект „Регионално 

сдружение за управление на отпадъците /РСУО/ – регион Борово – площадка за 

сепарираща и компостираща инсталации» от ПУДООС. 

- предстоящото одобрение на безлиховен заем от ПУДООС за закупуване на 

сметосъбиращ автомобил и съдове за отпадъци. 

През 2021 г. Община Две могили предвижда създаването на Общинско 

предприятие „Чистота“ на основание чл. 52 от Закона за общинската собственост. 

Предприятието ще обхване дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване, отчитане на 

превозените битови отпадъци, превеждане на отчисленията по ЗУО и на разходите за 

издръжка на регионално депо и поддържане на чистотата на териториите за обществено 

ползване в гр. Две могили и селата Широково, Пепелина, Острица, Могилино и Каран 

Върбовка. Със създаването на предприятието се цели засилване на  контрола върху 

качеството на предоставените услуги на населението и повишаване на ефективността на 

използване на публичния финансов ресурс.  
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Разходите за дейност „Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до 

инсталации и съоръжения за третирането им” са планирани като дейност, изпълнявана от 

общинското предприятие. Предвидени са средства за работни заплати и осигуровки на 

шофьори на сметосъбирачни машини и на общи работници на същите, като сме имали 

предвид новия размер на минималната работна заплата, размера на възнаграждението за 

придобит трудов стаж и професионален опит и размера на осигурителните вноски за 8 

човека персонал – шофьори и сметосъбирачи. Планирани са средства за работно облекло, 

материали, горива, външни услуги, текущи ремонти, данъци и застраховка „Гражданска 

отговорност” на сметосъбирачните машини. Ще се използват сметосъбирачната машина 

на Общината МАН, получената за ползване от РСУО сметосъбирачна машина Скания и 

новозакупения Мерцедес контейнеровоз. Използваните съдове за отпадъци ще са – 650 

контейнери, 1900 кофи, 340 контейнери за разделно събиране,  19 контейнери за зелена 

маса. С въвеждането на контейнерите за зелена маса в град Две могили се цели 

намаляване на размера на отчисленията по ЗУО. 

В Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда 

(ПУДООС) към МОСВ е внесено искане за отпускане на дългосрочен безлихвен заем за 

проект „Подобряване на системата за управление на отпадъците и околната среда в 

населените места на община Две могили, чрез закупуване на един брой сметосъбиращ 

автомобил и съдове за събиране на битови отпадъци“ в размер до 600000 лв. за срок от 5 

години. Предвиждаме през 2021 г. да погасим 60000 лв. по този заем. 

Разходите за дейност „Третиране на битовите отпадъци” са предвидени на база 

планираното количество битови отпадъци. Те се отнасят за: 

- разходи за издръжка на Регионално депо - Към момента нямаме информация за 

планираната от Регионалното депо цена на тон за 2021 г. за сепариране, компостиране и 

крайно обезвреждане на отпадъците в клетката на депото и за реалната цена на тон за 

изминалия период на ползване на депото. За издръжка на депото сме планирали разходи в 

размер на 47,37 лв. на тон на база прогнозно количество отпадъци. Имайки предвид, че ще 

има уравняване на сметката и за 2020 г. сме закръглили сумата на 135000 лв. 

- отчисления по чл. 60 от ЗУО – Разходите са определят на база планирано 

количество отпадъци за периода от м. 12.2020 г. до м. 11.2021 г. включително по 5,40 лв. 

на тон – 9234 лв. 

- отчисления по чл. 64 от ЗУО - Разходите са определят на база планирано 

количество отпадъци за периода от м. 12.2020 г. до м. 11.2021 г. включително като цената 

за 2020 г. е по 69 лв. на тон , а за 2021 г. по 82 лв. на тон – 138530 лв. 

- вноска за погасяване на безлихвен заем за изграждане на компостираща и 

сепарираща инсталация по проект „Доизграждане на регионална система за управление на 
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отпадъци в регион Борово /Бяла, област Русе/ и довеждаща инфраструктура за външни 

връзки на площадката с републиканската пътна мрежа и мрежите на техническата 

инфраструктура“към ПУДООС – 77680 лв., като 49744 лв.  от тях ще бъдат възстановени 

от РИОСВ  от отчисленията по ЗУО от предишни години. 

- вноска за погасяване на безлихвен заем, финансирал закупуването на превозно 

средство за транспортиране на контейнери, част от за мобилно оборудване по проект 

„Доизграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Борово /Бяла, 

област Русе/ и довеждаща инфраструктура за външни връзки на площадката с 

републиканската пътна мрежа и мрежите на техническата инфраструктура“ към ПУДООС 

- 13718 лв. 

- разходи за биологическа рекултивация на същото – 3691 лв. Те ще бъдат платени 

от средства от РИОСВ от отчисления по чл. 60 от ЗУО, които са налични по сметката на 

общината. 

При планиране на разходите по дейност –„Поддържане на чистотата на уличните 

платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места за 

обществено ползване“ сме взели предвид предложенията на кметствата и предложението 

за създаване на общинско предприятие. Средствата за работна заплата са съобразени с 

новия размер на минималната работна заплата, с промените в размера на 

възнагражденията придобит трудов стаж и професионален опит и размера на 

осигурителните вноски. Предложението е със свои работници общината и кметствата да 

поддържат териториите за обществено ползване, като увеличаваме с 4 бройки 

работниците в град Две могили. Планирани са средства за работно облекло, материали, 

горива, външни услуги, текущи ремонти, данъци и застраховка „Гражданска 

отговорност”, за почистване на торища и нерегламентирани сметища, за дезакаризация на 

зелени площи и закупуване на дълготрайни материални активи.  

След направен анализ на очакваните приходи и предварителни разчети на 

необходимите средства за предоставяне на услугите по събиране на битовите отпадъци и 

транспортирането им до инсталации и съоръжения за третирането им, третиране на 

битовите отпадъци и поддържане на чистотата на уличните платна, площадите, алеите, 

парковете и другите територии от населените места за обществено ползване в населените 

места на община Две могили за 2021 г. се стигна до извода, че приходите от такса битови 

отпадъци не покриват разходите и общината следва да дофинансира с 458 873 лв. Това 

налага и планирането на по-високи приходи в план-сметката.  

План-сметката е разгледана на заседание на първа комисия, която излезе със 

становище тя да бъде приета в предложения и вид. 

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

Докладната записка беше разгледана във всички комисии, имаше много дебати. 

Трябва да бъдем реалисти и да кажем защо се налага това. Като аргументи общинска 

администрация много подробно е описала. Трябва да кажем, обаче и че от 2009 година 

данъците не са променяни. Ако бяхме реалисти през всичките тези 11 години според 

инфлацията, според увеличаване на МРЗ, увеличаване на разходите и т.н., всяка година е 

трябвало да увеличаваме данъците между 5 и 10 % и към днешна дата нямаше да се 

наложи това нещо. 

Така, че тъй като лично аз съм участвал всечките тези 11 години в това и месля, че 

дължим едно извинение към гражданите на Община Две могили, че за толкова години не 

сме ги увеличавали нито веднъж. 

2. Драгомир Дамянов – Общински съветник: 

На всички наши съграждани ще подарим по една Коледна честитка, като увеличим 

данъците и то главно ТБО. 

Искам първо да кажа, че за да се увеличават данъците първо трябва да има 

политическо решение и ръководството трябва да даде това решение. Когато се явяваме 

пред гражданите за избър първото нещо, което тях пряко ги интересува е размера на 

местните данъци и такси. 

В предизборните си кампании всеки един от кандидатите имаше своя програма и в 

нито една от програмите аз не срещнах да е записано, че ще се увеличават МДТ. Въпреки 

всичко периодът е много голям, затова е необходимо да се актуализира тази план-сметка. 

Това е необходимо, защото когато се направи една сметка от 2009 година до сега 

дофинансирането на тази дейност непрекъснато се увеличава – от 150 000 лева през 2009 

година до 660 000 лева сега. Разбира се тези средства трябва да бъдат набавяни от други 

дейности. Преките данъци, които се събират непрекъснато варират, а разходът който се 

прави за сметосъбиране и сметоизвозване и т.н. вече е 1 112 000 лева. Това означава, че 

почти 35 % от данъците отиват в тази дейност. 

Аз и моята група сме за актуализиране на промилите на ТБО, но това трябваше да 

бъде направено в една по-добра обосновка. 

Аз си направих труда да направя едно сравнение на ТБО за 2010 и 2011 година и 

там в различните компоненти сметосъбирането и сметоизвозването през 2010 година е 

231 000 лева, като от тях 52 000 лева са за погасяване на заема от ПУДООС. Това 

означава, че около 180 000 лева излизат разходите за този компонент. В действителност 

разходите за обезвреждане на отпадъците са с драстично увеличение – повече от 10 пъти. 

Това се дължи на закриване на ДЕПО-то, което се премести в регионалното депо в Бяла, 

но това не зависи от Общината и това трябваше да стане.  
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Но за мен къде е буфера на увеличение на тези разходи – това е поддържането на 

местата за обществено ползване. През 2009; 2010 и 2011 година разходите там са около 

118 – 120 000 лева, а в момента се предлага тези разходи да бъдат 475 000 лева. Това 

означава, че повече от три пъти и половина се е увеличил този разход. Мисля, че 

проблемът е в този компонент и трябва да се намерят най-подходящите начини и средства 

за намаляване на този разход. Тук мисля, че е работа на общинското ръководство да 

оптимизира тази част от дейността в този компонент. Другият важен компонент е – 

Общината кандидатства, има и решение на Общинския съвет за 600 000 лева безлихвен 

заем, относно поддържане на тази система. Закупени са кофи, контейнери, закупуване на 

сметосъбирачна машина и т.н. Нашето становище тук е, че когато се закупуват тези кофи 

и контейнери не се стимулира икономичното разходване на битовите отпадъци. Когато се 

постави един контейнер на една по-малка улица много често жителите на града изхвърлят 

най-различни отпадъци в тези контейнери. Според нас трябва да бъдат осигурени 

абсолютно на всяко домакинство кофи за смет, за да може да има по-голяма отговорност и 

по-голяма отчетност. Има много съвременни методи – могат да се сложат чипове или 

други измервателни еденици, с които всяко домакинство ще знае колко смет извърля. 

Допълнително който има строителни и други отпадъци могат да се направят площадки за 

тях, където в определени дни на месеца или седмицата могат да се изнасят тези отпадъци 

на тях. В този смисъл има още какво да се направи, да се актуализира тази докладна 

записка.  

В комисиите доста разсъждавахме по този въпрос, имаше доста различни мнения, 

но през тази седмица, въпреки че бяха празници аз се срещнах с някои от бизнесмените на 

територията на Общината и мисля, че увеличението от 2 промила от 9.5 на 11.5 промила 

за бизнеса е неаргументирано, защото бизнесът влага независимо дали на база данъчната 

оценка или на отчетната стойност на определените активи. Голяма част от бизнеса, тези 

които имат строителни отпадъци могат да се сключат индивидуални договори с 

обслужващи фирми и това да не е ангажимент на общината. Независимо от отчетната 

стойност или данъчната оценка на имота плащат по 5 или 6 пъти по-висока цена околкото 

изразходват. Както каза и г-н Чолаков ако от 2009 година насам постепенно се 

увеличаваха данъците сега нямаше да го има този проблем.  

Мисля, че в тази пандемия това предложение трябва да се прецизира малко повече, 

аргумента, че вече изхвърляме на депото в Бяла не е достатъчен. Ще ви дам само един 

пример в Община Иваново – там с външна фирма, която обслужва тази дейност разходите 

са по-малки от тези , които са при нас.  

Считам, че това което правим е неправилно и затова ще гласувам „против“.  
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Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

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

345/13.11.2020 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 29.12.2020 година  

 

Относно: Одобряване на план-сметка за дейностите по чл. 66, ал. 1 от Закона за 

местните данъци и такси за 2021 г. по населени места на територията 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: 8 4 0 

 

След приключване на разискванията по първа точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 66, ал. 3, т. 2 от 

Закона за местните данъци и такси, чл. 3, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията 

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

общинската администрация и чл. 11, ал. 3 от Наредба № 5 за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услугите, предоставени на 
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физически и юридически лица на територията на Община Две могили и Докладна 

записка с вх. № 345 от 13.11.2020 г. след проведено поименно гласуване с 8 (осем) 

гласа „За”, 4 (четири) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 269 

  

 1. Одобрява план-сметка за дейностите по чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци 

и такси за 2021 г. по населени места, както следва: 

 

 ПРИХОДИ 

Пара

граф 

Наименование на параграфа Общо 

приходи 

чистота 

27-07 Такса битови отпадъци 600 000 

 Други общински приходи 458 873 

93-36 Друго финансиране - операции с активи – предоставени 

 временни депозити и гаранции на други бюджетни организации 

  

 - От РИОСВ отчисления по чл. 64 от ЗУО 49 744 

95-01 Преходен остатък от 2020 г. 3 691 

 Всичко 1 112 308 

 

 РАЗХОДИ  

Населени 

места 

Общо 

разходи 

за 

чистота 

Разходи в това число 

Сметосъбиран

е 

и 

сметоизвозван

е 

Обезвреждане  

на отпадъци 

в депа 

Поддържане 

на места за 

общ.ползване 

Две могили 510 417 156 060 193 924 160 433 

Батишница 62 473 12 623 15 435 34 415 

Баниска 75 332 16 448 20 112 38 772 

Могилино 45 111 7 778 9 511 27 822 

Помен 54 474 11 603 14 188 28 683 

Бъзовец 64 311 13 515 16 526 34 270 
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Чилнов 55 848 9 945 12 161 33 742 

Кацелово 60 599 12 113 14 811 33 675 

Острица 51 575 8 798 10 758 32 019 

Каран Върбовка 56 091 9 690 11 849 34 552 

Широково 17 383 2 110 2 580 12 693 

Пепелина 5 259 2 096 2 563 600 

Вноска за погасяване 

на безлихвен заем към 

ПУДООС за сметка на 

отчисления по чл. 64 

от ЗУО от РИОСВ 

 

 

49 744 

  

 

49 744 

 

Разходи за 

рекултивация на депо 

град Две могили от 

преходен остатък 

3 691  3 691  

Всичко: 1 112 308 262 779 377 853 471 676 

 

Втора точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 362/04.12.2020 г., относно: 

Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, находящ се в с. 

Батишница. 

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 имот - публична общинска собственост по Акт 

за публична общинска собственост № 4036/15.03.2019 г., находящ се в с. Батишница, а 

именно: „Дворно място“ с площ от 1800 кв. м., съставляващо УПИ VIII-237 в кв. 21 по 

регулационния план на с. Батишница, общ. Две могили, обл. Русе, заедно с построената в 

него двуетажна масивна сграда върху площ от 150 кв. м. (новата сграда на Кметството в 

село Батишница). 

Понастоящем в гореопосочената сграда се помещават Кметството в с. Батишница, 

здравния и полицейски кабинет.  

В Деловодството на Община Две могили е постъпило писмо от Областна пощенска 

станция – Русе, с което те изявяват желание „Български пощи“ АД да наеме за пощенска 

станция помещение с площ от 12 кв. м., намиращо се в двуетажна масивна сграда. 

Помещението е свободно в момента и може да бъде отдадено под наем след Решение на 
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Общински съвет, като по този начин Кметството, Пощата, здравният кабинет и 

полицейския кабинет в селото ще бъдат разположени в една и съща сграда, което ще 

улесни местните жители при получаването на различни видове услуги. 

Съгласно разпоредбата на чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост 

„Свободни имоти или части от тях - публична общинска собственост, могат да се отдават 

под наем за срок до 10 години след решение на общинския съвет“.  

Според т. 1 от Приложение № 1 – Тарифа за определяне на минимални месечни 

наемни цени на квадратен метър за отдаване под наем на общински нежилищни имоти 

към Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – 

общинска собственост в община Две могили, област Русе, началната месечна наемна цена 

на квадратен метър за отдаване под наем на общински нежилищни имоти за 

осъществяване на търговска дейност и предоставяне на услуги е 1,50 лева на кв. м. за 

имоти в селата от община Две могили. Площта на горепосоченото помещение е 12 кв. м., 

от където следва, че началната месечна наемна цена за отдаването му под наем ще бъде 

18,00 лева без ДДС или 21,60 лева с ДДС, като съгласно разпоредбата на чл. 14, ал. 8 от 

Закона за общинската собственост „Наемните цени се определят от общинския съвет“. 

Комисията по „Териториално устройство и строителство, общинска собственост, 

местно самоуправление и нормативна уредба” разгледа на свое заседание докладната 

записка и излезе със становище предложеният ни проект на решение в нея да бъде приет. 

В разискванията по втора точка участие взеха: 

1. Бисер Йончев – Общински съветник: 

Само за информация ще кажа, че пощата е вече в сградата. Наемът по наредбата за 

селата от общината знаем, че е твърде малък. Аз, обаче искам да попитам как ще стои 

въпросът с отоплението – български пощи имаха ангажимент да доставят отоплителни 

материали за помещенията, които наемат и мисля, че е редно от тяхна страна да участват в 

отоплението на сградата. Правя конкретно предложение, а именно български пощи да 

поемат част от разходите по отоплението на сградата. 

2. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 

Запознати сме с проблема, защото в село Помен направихме вече това съчетание на 

сградата и това, което предлагате е разумно, но това може да се запише в договора, а не 

тук в нашето решение.  

 

Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

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

362/04.12.2020 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 
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С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 29.12.2020 година  

 

Относно: Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, 

находящ се в с. Батишница. 

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

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ” 

1. Ахмед Недрет Ахмед +   

2. Бисер Йорданов Йончев   + 

3. Галя Миткова Додева +   

4. Драгомир Дамянов Драганов +   

5. Ивайло Димитров Иванов +   

6. Ивайло Пенев Иванов     

7. Мехмед Руждиев Мехмедов  +   

8. Мехмед Селманов Чолаков +   

9. Румен Манолов Марков +   

10. Соня Петрова Неделчева – Нечева  +   

11. Христина Димитрова Ефтимова +   

12. Юлиана Кънчева Тодорова +   

13. Юсеин Ахмедов Юсеинов +   

 Общо: 11 0 1 

 

След приключване на разискванията по втора точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 , 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. 7 във връзка с ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 17, ал. 1 и 2 и чл. 

50, 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. № 362 от 04.12.2020 г. след проведено поименно гласуване с 11 (единадесет) 

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

 

РЕШЕНИЕ 
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№ 270 

 

1. Дава съгласие да бъде включено в Годишната програма за управление и 

разпореждане с имоти - общинска собственост на Община Две могили за 2020 г. 

помещение с площ от 12 кв. м., намиращо се в двуетажна масивна сграда с площ от 150 кв. 

м. по АПОС № 4036/15.03.2019 г. (сградата на новото Кметство в с. Батишница), 

попадаща в „Дворно място“ с площ от 1800 кв. м., съставляващо УПИ VIII – 237 в кв. 21 

по регулационния план на с. Батишница. 

2. Дава съгласие да бъде отдадено под наем за срок от 10 (десет) години за 

предоставяне на услуги на населението помещение с площ от 12 кв. м., намиращо се в 

двуетажна масивна сграда с площ от 150 кв. м. по АПОС № 4036/15.03.2019 г. (сградата на 

новото Кметство в с. Батишница), попадаща в „Дворно място“ с площ от 1800 кв. м., 

съставляващо УПИ VIII – 237 в кв. 21 по регулационния план на с. Батишница. 

3. Отдаването под наем да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 

наддаване по реда на глава седма от Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в община Две могили, област Русе. 

4. Определя начална месечна наемна цена при провеждането на търга да бъде 18,00 

лв. (осемнадесет лева и нула стотинки) без ДДС или 21,60 лв. (двадесет и един лева и 

шестдесет стотинки) с ДДС съгласно т. 1 от Приложение № 1 – Тарифа за определяне на 

минимални месечни наемни цени на квадратен метър за отдаване под наем на общински 

нежилищни имоти към Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

имоти и вещи – общинска собственост в община Две могили, област Русе. 

5. Определя стъпка на наддаване – 10 % 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. 

 

Трета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 365/08.12.2020 г., относно: 

Определяне на имотите – частна общинска собственост, които подлежат на задължително 

застраховане срещу природни бедствия и земетресения за 2021 г. 
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По нея докладва:  

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

Съгласно чл. 9, ал. 1 от Закона за общинската собственост, общините задължително 

застраховат всички застроени имоти – публична общинска собственост, а съгласно чл. 9, 

ал. 2, Общински съвет определя имотите – частна общинска собственост, които подлежат 

на задължително застраховане. Застрахователната премия, която е изплатена за 

застраховка на сградите публична и частна общинска собственост през 2020 г. е, както 

следва:  

- Сгради публична общинска собственост  – 2127,48 лв. с ДДС; 

- Сгради частна общинска собственост  – 1832,42 лв. с ДДС. 

Срокът на настоящата застраховка по застрахователна полица изтича на 14.01.2021 

г., което налага вземане на ново решение за определяне на имотите – частна общинска 

собственост, които подлежат на задължително застраховане за 2021 г. 

В проекта на списък на имотите – частна общинска собственост, които да бъдат 

застраховани през 2021 г. задължително са включени такива, които по начин на ползване 

задоволяват обществени потребности и имат публичен характер: читалища и сгради на 

звена на общинска бюджетна издръжка. В списъка не са включени имотите, които са 

предоставени от общината за ползване на други организации. Предлагам обектите да се 

застраховат по балансовата стойност, но само за сградите. 

Комисията по „Бюджет и финанси” разгледа на свое заседание настоящата 

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

В разисквания по трета точка участие взеха: 

1. Бисер Йончев – Общински съветник: 

Понеже тази докладна записка не беше разглеждана в нашата комисия, прави 

впечатление, че някои от сградите не са обитавани. Има ли разлика в сумите за тях?  

2. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Съгласно закона ние сме длъжни да застраховаме всички сгради, които са 

общинска собственост.  

 

Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

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

365/08.12.2020 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 29.12.2020 година  
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Относно: Определяне на имотите – частна общинска собственост, които 

подлежат на задължително застраховане срещу природни бедствия и земетресения за 

2021 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: 12   

 

След приключване на разискванията по трета точка от дневния ред, 

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

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

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

комисии и взаимодействието му с общинската администрация, чл. 9, ал. 2 от Закона 

за общинската собственост и чл. 9, ал. 2 от Наредба № 7 на Общински съвет Две 

могили и Докладна записка с вх. № 365 от 08.12.2020 г. след проведено поименно 

гласуване с 12 (дванадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържал се”, прие 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 271 
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1. Определя имотите – частна общинска собственост, които подлежат на 

задължително застраховане за 2021 г., съгласно приложен списък – Приложение № 1. 

 2. Възлага на Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите действия 

за изпълнение на решението, както и при необходимост да предлага за утвърждаване 

промени в списъка по т. 1. 

Приложение: Приложение № 1 - Списък на имотите – частна общинска 

собственост, подлежащи на задължително застраховане, съгласно чл. 9, ал. 2 от Закона за 

общинската собственост. 

 

Четвърта точка от дневния ред: 

Докладна записка от Юлиана Тодорова с вх. № 366/09.12.2020 г., относно: 

Приемане на График за провеждане на редовните заседания на Общински съвет – Две 

могили през 2021 година. 

По нея докладва:  

1. Ивайло Димитров – член на Комисията по „Териториално устройство и 

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

Съгласно чл. 54, ал. 1 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 

общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 

предлагам График за провеждане на редовните заседания на Общински съвет – Две 

могили през 2021 година.  

Предложеният график е съобразен с обявените през 2021 година почивни дни.  

Предвидени са и резервни дати, с оглед обстоятелството, че в началото на месеца 

Общинската администрация може да няма подготвени материали за разглеждане.  

Комисията по „Териториално устройство и строителство, общинска собственост, 

местно самоуправление и нормативна уредба” разгледа на свое заседание докладната 

записка и излезе със становище предложеният ни проект на решение в нея да бъде приет. 

Разисквания по четвърта точка нямаше. 

 

Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Юлиана Тодорова с вх. № 

366/09.12.2020 г. е явно, моля гласувайте. 

 

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

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

администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 във връзка с чл. 54, ал. 1 от Правилник № 1 за 
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организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с вх. № 366 

от 09.12.2020 г. след проведено явно гласуване с 12 (дванадесет) гласа „За”, 0 (нула) 

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

 

РЕШЕНИЕ 

№ 272 

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

могили през 2021 година, както следва: 

 

№ Дата на 

редовното 

заседание 

Краен срок за 

представяне  

на Докладните 

включително 

Резервна дата за 

заседание 

Краен срок за 

представяне на 

Докладните за 

резервната дата 

1. 22.01.2021 г. 18.01.2021 г. 29.01.2021 г. 20.01.2021 г. 

2. 19.02.2021 г. 15.02.2021 г. 26.02.2021 г. 17.02.2021 г. 

3. 19.03.2021 г. 15.03.2021 г. 26.03.2021 г. 16.03.2021 г. 

4. 23.04.2021 г. 19.04.2021 г. 29.04.2021 г. 19.04.2021 г. 

5. 21.05.2021 г. 17.05.2021 г. 28.05.2021 г. 17.05.2021 г. 

6. 18.06.2021 г. 14.06.2021 г. 25.06.2021 г. 15.06.2021 г. 

7. 23.07.2021 г. 19.07.2021 г. 30.07.2021 г. 19.07.2021 г. 

8. 20.08.2021 г. 16.08.2021 г. 27.08.2021 г. 17.08.2021 г. 

9. 17.09.2021 г. 13.09.2021 г. 24.09.2021 г. 14.09.2021 г. 

10. 22.10.2021 г. 18.10.2021 г. 29.10.2021 г. 18.10.2021 г. 

11. 19.11.2021 г. 15.11.2021 г. 26.11.2021 г. 16.11.2021 г. 

12. 17.12.2021 г. 13.12.2021 г. 29.12.2021 г. 14.12.2021 г. 

 

2. Промяна на датите за редовните заседания на Общинския съвет, може да се 

прави от Председателят на Общинския съвет, ако са налице важни обстоятелства – лоши 

метеорологични условия, обявени с ПМС работни дни за почивни и други, които не се 

определят изрично. 

3. Редовно заседание на Общинския съвет може да не се провежда през месеца ако 

липсват материали за разглеждане или тези, които са предоставени, не са ограничени със 

срок за вземане на съответното решение. 

4. Упълномощава Кмета на Общината да запознае служителите от Общинската 

администрация с настоящото решение. 
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Пета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Юлиана Тодорова с вх. № 366#1/09.12.2020 г., относно: 

Приемане на График за изготвяне и представяне на програми, планове, доклади, отчети и 

информации на редовните заседания на Общински съвет – Две могили през 2021 година.  

По нея докладва:  

1. Ивайло Димитров – член на Комисията по „Териториално устройство и 

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

Комисията по „Териториално устройство и строителство, общинска собственост, 

местно самоуправление и нормативна уредба” разгледа на свое заседание предложеният 

ни График за изготвяне и представяне на програми, планове, доклади, отчети и 

информации на редовните заседания на Общински съвет – Две могили през 2021 година и 

излезе със становище той да бъде приет във вида, в който ни се предлага. 

 Разисквания по пета точка нямаше. 

  

Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Юлиана Тодорова с вх. № 

366#1/09.12.2020 г. е явно, моля гласувайте. 

 

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

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

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

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация и Докладна записка с вх. № 366#1 от 09.12.2020  г. след проведено 

явно гласуване с 12 (дванадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържал се”, прие 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 273 

 

1. Приема График за изготвяне и представяне на програми, планове, доклади, 

отчети и информации на редовните заседания на Общински съвет – Две могили през 2020 

година, както следва: 

 

№ Дата на 

заседанието 

Представяне на отчети и информации на 

редовните заседания на Общински съвет – 

Отговаря 
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Две могили през 2020 година 

1. 22.01.2021 г. 

29.01.2021 г. 

1. Отчет за дейността на Местната комисия за 

борба с противообществените прояви на 

малолетните и непълнолетните в Община Две 

могили през 2020 г. 

Председател на  

МКБППМН 

  2. Приемане на Годишна програма за 

управление и разпореждане с имоти общинска 

собственост за 2021 г. 

Кмет община 

  3. Приемане на бюджета на Община Две 

могили за 2021 година. 

Кмет община 

  4. Информация за работата на общинската 

администрация по административното 

обслужване на физическите и юридическите 

лица през 2020 г. 

Кмет община 

  5. Отчет за изпълнение на решенията на 

Общинския съвет за второто шестмесечие на 

2020 г. 

Кмет община 

  6. Информация за дейността на ОП 

«Обществено хранене» за второто полугодие 

на 2020 година 

Управител  

ОП 

  7. Отчет за изпълнение бюджета на 

Общинския съвет през 2020 година 

Председетел Общ. 

съвет 

  8. Приемане на спортен календар на Община 

Две могили за 2021 г. 

Кмет община 

  9. Информация за резултатите от участието на 

Община Две могили през 2020 година в 

Проекти по различните оперативни програми. 

Кмет община 

  10. Отчет за изпълнение на Общинския план за 

младежта за 2020 г. 

Кмет община 

  11. Приемане на Общински план за младежта 

за 2021 г. 

Кмет община 

    

2. 19.02.2021 г. 

26.02.2021 г. 

1. Отчет за изпълнение на плана за действие на 

Община Две могили в изпълнение на 

Областната стратегия за интегриране на 

Кмет община 
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българските граждани от ромски произход и 

други граждани в уязвимо социално 

положение, живеещи в сходна на ромите 

ситуация за 2020 г.  

  2. Годишен отчет за изпълнение на Програмата 

за управление на Община Две могили за 

мандат 2019 – 2023 г. за 2020 г. 

 

  3. Информация за спазването на транспортната 

схема в Община Две могили през 2020 г. 

Кмет община 

  4. Даване на съгласие за ползване на 

общинските мери и пасища за отглеждане на 

животни. 

Кмет община 

  5. Информация за работата на Отдел „Местни 

данъци и такси” в общинска администрация 

град Две могили през 2020 г.. 

Кмет община 

  6. Информация за сключените договори в 

община Две могили, основания и постигнати 

резултати през 2020 г. 

Кмет община 

  7. Отчет за състоянието на обществения ред и 

противодействие на престъпността на 

територията на Община Две могили през 2020 

г. 

Началник РПУ 

  8. Доклади на Читалищата в община Две 

могили за осъществените чилалищни дейности 

и изразходваните средства през 2020 година в 

изпълнение на Програмата за развитие на 

читалищната дейност през 2020 година. 

Председатели 

читалищни 

настоятелства по 

населени места 

  9. Отчет за дейността на Сдружение с 

обществена полезна дейност «ФК Филип 

Тотю» за 2020 година. 

Президент  на 

клуба 

    

3. 19.03.2021 г. 

26.03.2021 г. 

 

1. Анализ на дейността и финансовото 

състояние на Община Две могили, в т.ч. 

съответствието с фискалните правила по 

Закона за публичните финанси приложими към 

Кмет на Община 
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местните власти. 

  2. Одобряване на тригодишна бюджетна 

прогноза за период 2022 – 2024 година. 

Кмет община 

  3. Отчет за дейността на Кмета на Кметство 

село Чилнов през последната година и 

проблемите, които той среща при изпълнение 

на задълженията си.  

Кмет кметство 

  5. Отчет за изпълнение на Програмата за 

управление на дейностите по отпадъците на 

Община Две могили за 2020 година и 

изпълнение на Програмата за опазване на 

околната среда през 2020 г. 

Кмет община 

  6. Годишен Доклад за изпълнението на 

Общинския план за развитие на Община Две 

могили за 2020 г. 

Кмет община 

  7. Отчет за изпълнението на Програмата за 

развитието на туризма на територията на 

Община Две могили за 2020 г. и перспективи 

за 2021 г. 

Кмет община 

  8. Приемане на Програма за развитието на 

туризма на територията на Община Две могили 

за 2021 г.  

Кмет община 

  9. Отчет за изпълнение на Общинската 

програма за установяване на контрола върху 

кучешката популация на територията на 

община Две могили, област Русе. 

Кмет община 

    

4. 23.04.2021 г. 

29.04.2021 г. 

1. Отчет за изпълнение на Общинската 

програма за закрила на детето за 2020 г. и 

Приемане на Общинска програма за закрила на 

детето за 2021 г. 

Председател 

комисия 

  2. Отчет за изпълнение на Общинската 

стратегия за развитие на социални услуги в 

Община Две могили през 2020 г. 

Кмет община 

  3. Отчет за дейността на Кмета на Кметство Кмет кметство 
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село Баниска през последната година и 

проблемите, които той среща при изпълнение 

на задълженията си. 

  4. Информация за дейността на финансовия 

контрольор през 2020 г. 

Кмет община 

    

5. 21.05.2021 г. 

28.05.2021 г. 

 

1. Отчет за дейността на Кмета на Кметство 

село Помен през последната година и 

проблемите, които той среща при изпълнение 

на задълженията си. 

Кмет кметство 

  2. Информация за дейността на „Център за 

обществена подкрепа” град Две могили. 

Управител 

ЦОП 

  3. Отчет за състоянието на общинската 

собственост в Община Две могили и 

резултатите от нейното управление по видове 

и категория обекти. 

Кмет община 

    

6. 18.06.2021 г. 

25.06.2021 г. 

1. Отчет за дейността на Кмета на Кметство 

село Батишница през последната година и 

проблемите, които той среща при изпълнение 

на задълженията си. 

Кмет кметство 

  2. Информация за резултатите от дейността в 

ДГ „Св.св. Кирил и Методий”, град Две 

могили през учебната 2020-2021 г. и 

проблемите, които стоят пред нея. 

Директор 

ДГ 

  3. Информация за резултатите от дейността в 

ДГ „Първи юни”, село Баниска през учебната 

2020-2021 г. и проблемите, които стоят пред 

нея. 

Директор 

ДГ 

    

    

7. 23.07.2021 г. 

30.07.2021 г. 

1. Отчет за изпълнение на решенията на 

Общинския съвет за първото шестмесечие на 

2021 г. 

Кмет община 

  5. Отчет за дейността на Общинския съвет, Председетел Общ. 
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неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация за периода за 

първото шестмесечие на 2021 г. 

съвет 

  2. Отчет за дейността на отдел «УТС» в 

Община Две могили за 2020 година 

Кмет община 

  3. Отчет за дейността на Кметски наместник на 

село Каран Върбовка през последната година и 

проблемите, които той среща при изпълнение 

на задълженията си. 

Кметски 

наместник 

  4. Информация за резултатите от дейността в 

СУ „Св.св. Кирил и Методий”, град Две 

могили през учебната 2020-2021 г. и 

проблемите, които стоят пред него. 

Директор 

СУ 

  5. Информация за резултатите от дейността в 

ОУ „Христо Ботев”, село Баниска през 

учебната 2020-2021 г. и проблемите, които 

стоят пред него. 

Директор 

ОУ 

  6. Информация за резултатите от дейността в 

ПГСС „К. А. Тимирязев”, град Две могили 

през учебната 2020-2021 г. и проблемите, 

които стоят пред него. 

Директор 

ПГСС 

  7. Отчет за резултатите от дейността в 

ЦПЛРИСКИОНИС „Д-р Пангелов”, град Две 

могили през учебната 2020-2021 г. и 

проблемите, които стоят пред него. 

Директор 

ЦПЛРИСКИОНИС 

    

8. 20.08.2021 г. 

27.08.2021 г. 

1. Отчет за изпълнение бюджета на 

Общинския съвет през първото шестмесечие 

на 2021 година 

Председетел Общ. 

съвет 

  2. Отчет за дейността на Кмета на Кметство 

село Бъзовец през 2019 и 2020 години и 

проблемите, които той среща при изпълнение 

на задълженията си. 

Кмет на кметство 

  3. Утвърждаване на щатни бройки, маломерни 

и слети паралелки в сектор „Образование” за 

Кмет община 
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учебната 2021/2022 г. на територията на 

Община Две могили 

    

9. 17.09.2021 г. 

24.09.2021 г. 

 

 

1. Отчет за дейността на Кметския наместник 

на село Могилино през последната година и 

проблемите, които той среща при изпълнение 

на задълженията си. 

Кмет кметство 

  2. Отчет за дейността на Кметски наместник 

село Пепелина през последната година и 

проблемите, които той среща при изпълнение 

на задълженията си. 

Кмет община 

    

10. 22.10.2021 г. 

29.10.2021 г. 

1. Приемане на Информация за дейността на „ 

Дневен център за деца и/или пълнолетни лица 

с увреждания” в град Две могили. 

Управител 

 

  2. Отчет за дейността на Кметския наместник 

на село Острица през последната година и 

проблемите, които той среща при изпълнение 

на задълженията си. 

Кмет кметство 

  3. Годишен доклад за състоянието на защитата 

при бедствия на територията на община Две 

могили и готовността за зимен 

експлоатационен сезон 2021-2022 година 

Кмет община 

  4. Приемане на план за ползване на дървесина 

в Община Две могили за 2021 г. и определяне 

начина на ползване на дървесината 

Кмет община 

  5. Приемане на Годишна програма за развитие 

на читалищната дейност на Община Две 

могили за 2022 г. 

Кмет община 

  6. Приемане на Културен Календар на Община 

Две могили за 2022 г. 

Кмет община 

    

11. 19.11.2021 г. 

26.11.2021 г. 

1. Отчет за дейността на Кметски наместник 

село Широково през последната година и 

проблемите, които той среща при изпълнение 

Кмет община 
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на задълженията си. 

  2. Отчет за дейността на Кмета на Кметство 

село Кацелово през последната година и 

проблемите, които той среща при изпълнение 

на задълженията си. 

Кмет на кметство 

    

12. 17.12.2021 г. 

29.12.2021 г. 

 

1. Отчет за дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация за второто 

полугодие на 2021 г.  

Председетел Общ. 

съвет 

  2. Определяне списъка на имотите – частна 

общинска собственист, които подлежат на 

задължително застраховане. 

Кмет община 

  3. Приемане на план-сметка за разходите по 

сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане 

на битови отпадъци и поддържане на 

териториите за обществено ползване за 2022 г. 

Кмет община 

    

 

2. Приетият График не ограничава възможността да бъдат предлагани за 

разглеждане от Общинския съвет и други отчети и информации. 

3. Упълномощава Кмета на Общината да запознае служителите от Общинската 

администрация с настоящото решение и организира неговото изпълнение. 

 

Шеста точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 367/10.12.2020 г., относно: 

Закупуване на имот с идентификатор 83301.48.5 по КККР на с. Широково, общ. Две 

могили, обл. Русе. 

По нея докладва:  

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

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

Община Две могили е възложител по Проект „Изграждане на съоръжения, 

укрепване и облицовка на коритото на дере, минаващо през село Широково, община Две 

могили“. Трасето на дерето преминава през поземлен имот с идентоификатор 83301.48.5 

по КККР на с. Широково, местност „Под село“, вид територия „Земеделска“, категория 

IV, НТП „Ливада“, с площ  от 3300 кв. м, стар номер 048005, който е частна собственост. 
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За реализиране на проекта е необходимо в гореописания имот да бъдат извършени 

изкопни и стоителни дейности за укрепване и облицовка коритото на дерето, което 

Общината може да осъществи само в собствени имоти. Осъществяването на проекта е от 

ключово значение за жителите на село Широково, тъй като ще бъдат избегнати бъдещи 

наводнения на имотите в близост до канала.  

Във връзка с горното, на 09.12.2020 г. в сградата на общинска администрация – Две 

могили беше проведена среща между представители на Общината и собствениците на 

имота. По време на срещата между страните беше постигнато съгласие за покупко-

продажба на гореописания имот за сумата от 1800,00 лева (хиляда и осемстотин лева) за 

цялата площ на имота от 3,300 дка. Данъчната оценка на имота е в размер на 318,80 лева 

(триста и осемнадесет лева и осемдесет стотинки), съгласно Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 680401083/09.12.2020 год. Постигнатото на срещата съгласие беше 

оформено в предварително споразумение. Въпреки това, органът, който определя 

крайната цена за покупката на имота е Общински съвет – Две могили. 

Съгласно разпоредбата на чл. 34, ал. 2 от Закона за общинската собственост,   

възмездно придобиване на право на собственост или на ограничени вещни права върху 

имоти се извършва след решение на общинския съвет, като въз основа на решението на 

общинския съвет се сключва договор от кмета на общината. 

Комисията по „Териториално устройство и строителство, общинска собственост, 

местно самоуправление и нормативна уредба” разгледа на свое заседание докладната 

записка и излезе със становище предложеният ни проект на решение в нея да бъде приет. 

Разисквания по шеста точка нямаше. 

 

Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

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

367/10.12.2020 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 29.12.2020 година  

 

Относно: Закупуване на имот с идентификатор 83301.48.5 по КККР на с. 

Широково, община Две могили, област Русе. 

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

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ” 
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1. Ахмед Недрет Ахмед +   

2. Бисер Йорданов Йончев +   

3. Галя Миткова Додева +   

4. Драгомир Дамянов Драганов +   

5. Ивайло Димитров Иванов +   

6. Ивайло Пенев Иванов     

7. Мехмед Руждиев Мехмедов  +   

8. Мехмед Селманов Чолаков +   

9. Румен Манолов Марков +   

10. Соня Петрова Неделчева – Нечева  +   

11. Христина Димитрова Ефтимова +   

12. Юлиана Кънчева Тодорова +   

13. Юсеин Ахмедов Юсеинов +   

 Общо: 12   

 

По 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, чл. 8, ал. 1 и чл. 34, ал. 1 и 2 от 

Закона за общинската собственост и чл. 10, ал. 1, т. 3 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. № 367 от 10.12.2020 г. след 

проведено поименно гласуване с 12 (дванадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” 

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

 

РЕШЕНИЕ 

№ 274 

 

1. Дава съгласие да бъде закупен следният имот – частна собственост, а именно: 

поземлен имот с идентоификатор 83301.48.5 по КККР на с. Широково, общ. Две могили, 

обл. Русе, местност „Под село“, вид територия „Земеделска“, категория IV, НТП 

„Ливада“, с площ  от 3300 кв. м, стар номер 048005 за сумата от 1800,00 лева (хиляда и 

осемстотин лева).  
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2. Дава съгласие след влизане в сила на настоящото Решение да бъде сключен 

договор за покупко-продажба между собствениците на гореописания имот и Кмета на 

Община Две могили. 

3. Възлага на Кмета на Общината да предприеме необходимите действия за 

изпълнение на решението. 

4. В тридневен срок от подписването на договора за покупко-продажба,  да бъде 

представено копие от същия в Общински съвет. 

 

Седма точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 368/11.12.2020 г., относно: 

Промяна предназначението на имоти – общинска собственост. 

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”: 

На 30.11.2020 г. в Деловодството на Община Две могили е постъпило писмо с вх. 

№ 5875/30.11.2020 г. от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), с което е поискано да 

бъде извършена промяна във вида на територията от „земеделска“ в „горска“ на следните 

имоти – общинска собственост: имот с идентификатор 20184.17.147 по КККР на гр. Две 

могили, имот с идентификатор 20184.17.148 по КККР на гр. Две могили, имот с 

идентификатор 20184.19.261 по КККР на гр. Две могили и имот с идентификатор 

20184.93.2 по КККР на гр. Две могили. Начина на трайно ползване и на четирите имота е 

„Гори и храсти в земеделска земя“, но вида на територията е „земеделска“, а не „горска“.  

Промяната във вида на територията е поискана от АПИ във връзка с изготвянето на 

проект 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.  

Съгласно разпоредбата на чл. 73, ал. 5 от Закона за горите „Поземлени имоти в 

горски територии се смятат с променено предназначение от датата на влизане в сила на 

подробен устройствен план, предвиждащ изграждане на национален обект или на 

общински обект от първостепенно значение по смисъла на Закона за държавната 

собственост и Закона за устройство на територията, които стават публична държавна или 

общинска собственост“. Автомагистрала „Русе-Велико Търново“ е със статут на обект от 

национално значение. За да може да се приложи гореописаната разпоредба по отношение 

на засегнатите от трасето на магистралата четири общински имота, които на практика 

представляват гора по смисъла на чл. 2, ал. 1 от Закона за горите, но предназначението на 

територията е „земеделска“, е необходимо да се извърши промяма на преднаначението от 
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„земеделска“ в „горска“ територия. По този начин след влизане в сила на подробния 

устройствен план – парцеларен план, тези общински имоти ще се считат по силата на 

закона с променено предназначение по силата на разпоредбата на чл. 73, ал. 5 от Закона за 

горите. 

Съгласно разпоредбата на чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост 

„Придобиването, управлението и разпореждането с имоти и вещи - общинска собственост, 

се извършват под общото ръководство и контрол на общинския съвет“. 

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 тя да 

бъде приета, като в т. 1 от предложеният ни проект на решение е допусната една 

техническа грешка в идентификационния номер на единия от имотите, а именно: 

„1. Дава съгласие да бъде извършена промяна на предназначението от „земеделска“ 

в „горска“ територия на следните имоти – общинска собтсвеност: имот с идентификатор 

20184.17.147 по КККР на гр. Две могили, имот с идентификатор 20184.17.148 по КККР на 

гр. Две могили, имот с идентификатор 20184.19.261 по КККР на гр. Две могили и имот с 

идентификатор 20184.93.2 по КККР на гр. Две могили, представляващи „Гори и храсти в 

земеделска земя“. 

С тази корекция нека приеме проекта на решение. 

 

Разисквания по седма точка нямаше. 

 

Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

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

367/10.12.2020 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 29.12.2020 година  

 

Относно: Промяна предназначението на имоти – 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 +   
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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   

 

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

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

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

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрацияи, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и 

писмо с вх. № 5875/30.11.2020 г. от Агенция „Пътна инфраструктура“ и Докладна 

записка с вх. № 368 от 11.12.2020 г. след проведено поименно гласуване с 12 

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

прие 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 275 

1. Дава съгласие да бъде извършена промяна на предназначението от „земеделска“ 

в „горска“ територия на следните имоти – общинска собтсвеност: имот с идентификатор 

20184.17.147 по КККР на гр. Две могили, имот с идентификатор 20184.17.148 по КККР на 

гр. Две могили, имот с идентификатор 20184.1.261 по КККР на гр. Две могили и имот с 

идентификатор 20184.93.2 по КККР на гр. Две могили, представляващи „Гори и храсти в 

земеделска земя“. 

2. Възлага на Кмета на Общината да предприеме необходимите действия за 

изпълнение на Решението. 

 

Осма точка от дневния ред: 
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Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 369/14.12.2020 г., относно: 

Промени по бюджета на Община Две могили към 31.12.2020 г. и актуализация на плана за 

капиталовите разходи за 2020 година.  

По нея докладва:  

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

Предложени са ни някои промени по бюджета на Община Две могили в приходната 

и разходната част и в инвестиционната програма.  

Приходната част на бюджета се увеличава от очаквано преизпълнение на данък 

придобиване /пар. 13-04/ с 60 000 лв. и такса битови отпадъци /пар. 27-07/ с 12 648 лв., 

които ще бъдат насочени по параграф 61-02 за издръжка на регионалното депо за 

отпадъци и за отчисленията по чл.60 и чл.64 по Закона за управление на отпадъците в 

размер на 70 850 лв. и по  параграф 62-02 за неверифицирани разходи по проект 

„Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за 

подобряване достъпа до образование – компонент 1” в размер на 1 798 лв.  

След приключване на рекултивацията на общинското депо за битови отпадъци в гр. 

Две могили е необходимо изграждане на система за видеонаблюдение, с цел предпазване 

от последващо замърсяване. До рекултивираното депо няма изградена електрическа 

мрежа, което налага направата на въздушна мрежа НН /ниско напрежение/ с усукан 

изолиран проводник за ел. захранване  на сметището. За изграждането на мрежата ще се 

наеме лицензирана фирма, като дейността  ще започне през декември 2020 г. и ще 

продължи до месец март 2021 г. Изпълнението ще започне с наличните по сметката на 

общината възстгановени средства от отчисленията по чл.60 от ЗУО, които са в размер на 

15 014 лв. За приключването на обекта през 2021 г. ще се заложат средства в Бюджет 2021. 

Това налага да се направят съответните промени в Инвестиционната програма на 

общината за 2020 г.  

Също така при приключване на някои обекти има остатъци, които ще бъдат 

насочени към други обекти.  

Промените в инвестиционната програма са както следва: 

- Намалява се стойността на обект „Основен ремонт на сграда "Здравен дом" и 

промяна предназначението на 2-ри етаж в кметство с. Батишница” с 1 лв. от субсидия; 

- Намалява се стойността на обект „Обновление, модернизация и реконстркция на 

сграда читалище "Н.Й. Вапцаров - 1914" село Баниска, община Две могили, обл. Русе с 1 

лв. от преходния остатък от 2019 г. 

- Увеличава се стойността на обект „Основен ремонт, преустройство и 

модернизация на блок А-А и на блок Б в ДГ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Две могили” с 

2 лв. – от субсидия 1 лв. и от неусвоен преходен остатък 1 лв.;  
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- Намалява се стойността на обект „Закриване и рекултивация на съществуващо 

общинско депо за битови отпадъци в ПИ 20184.60.381, гр. Две могили, Община Две 

могили" с 10 715 лв.; 

- Открива се нов обект „Направа на въздушна мрежа НН с усукан изолиран 

проводник за ел.захранване на сметище гр. Две могили” на стойност 15 014 лв. 

Комисията по „Бюджет и финанси” разгледа на свое заседание докладната записка 

и излезе със становище промените да бъдат приети. 

В разискванията по осма точка участие взеха: 

1. Драгомир Дамянов – Общински съветник: 

Във връзка с актуализацията на плана на капиталовите разходи за 2020 година 

имам въпрос – в раздел Общи държавни служби всичките 6 показателя, кито са изброени 

реализирани ли са или предстои да бъдат реализирани? 

Вторият ми въпрос е два от най-големите разходи през тази година са изграждането 

на водопровода и закриването на нашето депо. Преди няколко месеца имахме разговор с 

Кмета на Общината – функционира ли вече този водопровод? 

2. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

По отношение на първи въпрос – все още е в процес на изпълнение, пелетни 

камини са изградени в с. Могилино, Баниска, Батишница. 

По отношение на водопровода всички документи са предадени от страна на 

Общината към ВиК и животновъдите много добре знаят, че всеки един от тях трябва 

първо да си пусне заявление и след това да си изготви т.нар. проект за присъединяване 

към водопровода. 

3. Драгомир Дамянов – Общински съветник: 

Значи част от тези средства, които не са усвоени ще останат преходин остатък за 

следващата година. 

 

Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

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

369/14.12.2020 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 29.12.2020 година  

 

Относно: Промени по бюджета на Община Две могили към 31.12.2020 г. и 

актуализация на плана за капиталовите разходи за 2020 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: 11 0 1 

 

След приключване на разискванията по осма 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 и чл. 

56, ал. 1 и ал. 2 от Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския 

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, чл. 

124, ал. 2 от Закона за публичните финанси, чл. 39, ал. 1 от Наредба № 6 за условията 

и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три 

години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Две 

могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 369 от 14.12.2020 г. след проведено 

поименно гласуване с 11 (единадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 1 (един) 

глас „Въздържал се”, прие 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 276 

 

1. Променя бюджета на община Две могили към 31.12.2020 г. в разходната част по 

мероприятия и параграфи, съгласно Приложение 1. 
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2. Приема актуализирания план за капиталовите разходи, финансирани с целева 

субсидия от Републиканския бюджет и от собствени средства на община Две могили за 

2020 г., съгласно Приложение 2. 

3. Общинският съвет упълномощава Кмета на Община Две могили да предприеме 

необходимите действия за актуализиране плана на капиталовите разходи към 31.12.2020 г.  

 

Девета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 371/14.12.2020 г., относно: 

Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 5 за определянето и администрирането 

на местните такси и цени на услугите, предоставяни на физически и юридически лица на 

територията на община Две могили, област Русе. 

По нея докладва:  

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

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

Тази докладна записка е неразривно свързана с докладната записка за приемане на 

план-сметката по сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждане на битовите отпадъци. 

Аз ще ви зачета дословно какви ще са промените. 

В Раздел II „Такса битови отпадъци“ се правят следните изменения: 

§ 1. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Алинея 1 се изменя така: 

„(1) Таксата за битови отпадъци се заплаща за извършваните от общината услуги 

по: 

- събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и 

инсталации за тяхното третиране; 

- третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации; 

- поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в 

населените места и селищните образувания в общината.“ 

2. В алинея 2, точки 1, 2 и 3 се изменят така: 

„1. събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталации и 

съоръжения за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на битовите 

отпадъци, с изключение на разделното събиране, предварителното съхраняване и 

транспортирането на битовите отпадъци, попадащи в управлението на масово 

разпространени отпадъци по Закона за управление на отпадъците - за услугата по чл. 11, 

ал. 1, т. 1; 

2. третиране на битови отпадъци, необхванати в управлението на масово 

разпространените отпадъци, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане, 
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експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци и/или други 

инсталации или съоръжения за оползотворяване и/или обезвреждане на битови отпадъци - 

за услугата по чл. 11, ал. 1, т. 2; 

3. поддържане на чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковите и 

другите територии от населените места и селищните образувания в общината, 

предназначени за обществено ползване - за услугата по чл. 11, ал. 1, т. 3.“ 

3. В алинея 3 думите „в срок до 31.12. на предходната година“ се заменят с „преди 

изтичането на срока по чл. 84, ал. 4 от Закона за публичните финанси.“ и се създава второ 

изречение: „В случай че Законът за държавния бюджет за съответната година не бъде 

приет до 25 декември на предходната година от Народното събрание, план-сметката се 

приема в срок до 15-ти януари.“ 

§ 2. В член 13 се правят следните изменения: 

1. Алинея 2 се изменя така: 

(2) Размерът на таксата за битови отпадъци за 2021 г. е, както следва: 

§ 3. Заключителна разпоредба 

1. Разпоредбите на § 1 и § 2 влизат в сила от 01.01.2021 г. 

В разискванията по девета точка участие взеха: 

1. Румен Марков – Общински съветник: 

№ ОБЕКТИ Такса по чл. Такса по чл. Такса по чл. 
  11, ал. 2, т. 1 от 11, ал. 2, т. 2 от 11, ал. 2, т. 3 
  Наредбата Наредбата от Наредбата 

1. Предприятия по смисъла на § 2,9 %о върху 3,5 %о върху 5,1 %о върху 
 1, т. 1 от ДР на ЗМДТ данъчната данъчната данъчната 
  оценка на оценка на оценка на 
  недвижимите недвижимите недвижимите 
  имоти на имоти на имоти на 
  предприятията, предприятията, предприятията, 
  определена по определена по определена по 
  реда на чл. 21 от реда на чл. 21 от реда на чл. 21 
  Закона за Закона за от Закона за 
  местните местните местните 
  данъци и такси данъци и такси данъци и такси 
  (ЗМДТ) (ЗМДТ) (ЗМДТ) 

2. За имотите на жителите в град 2,9 %о върху 3,5 %о върху 5,1 %о върху 
 Две могили данъчната данъчната данъчната 
  оценка оценка оценка 

3. За имотите на жителите в 2,9 %о върху 3,5 %о върху 5,1 %о върху 
 селата Батишница, Бъзовец, данъчната данъчната данъчната 
 Чилнов, Баниска, Помен, 

Могилино, Кацелово, Каран 

Върбовка, Острица, Широково, 

оценка оценка оценка 
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На заседанието на втора комисия беше проведен доста сериозен дебат по тази 

докладна записка. Какво прави впечатление – прави впечатление, че сме закъснели с 

увеличаването на ТБО и второ, че точно сега е най-неподходящия момент за това 

увеличение. През последните пет години средно по 300 000 лева Общината дофинансира 

план-сметката, т.е. пет години по 300 000 лева това са 1 500 000 лева. Ако в годините бяха 

вдигани данъците по малко, сега нямаше да го има този шоков ефект за населението на 

общината.  

Много хора остават без работа или излизат в неплатена отпуска и сега е най-

неподходящия момент за това увеличение. Моето лично мнение, а и това е мнение и на 

цялата група – моментът за това е твърде неподходящ и е доста закъснял. 

2. Соня Неделчева – Нечева – Общински съветник: 

Подкрепям групата на СДС в техните изказвания и с руск да повторя голяма част от 

това, което те казаха – наистина моментът за вдигане на ТБО е крайно неподходящ, в 

условия на пандемия, в момент на икономическа криза, когато виждаме, че сферата на 

услугите е засегната най-много и при условие, че на национално ниво правителството се 

опитва по всякакъв начин да подпомогне бизнеса, а ние в същото време увеличаваме ТБО. 

Далеч съм от мисълта, че услугите, които се извършват не трябва да се заплащат, но мисля 

че моментът за увеличаване на тази услуга е крайно неподходящ. Вярно е, че Общината 

ще се натовари, но това може да стане на един по-късен етап. 

Другото, което искам да кажа е, че увеличаването на ТБО е неефективно – 

увеличаваме таксата и въпреки всичко Общината пак ще дофинансира. 

3. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 

Разбира се, че сме мислили да не вдигаме данъците и този път, но какво следва оттук 

нататък – това ще блокира изцяло работата на Общината. От досега събираните около 

300 000 лева от ТБО, разходите отиват вече над 1 000 000 лева, всичките средства които 

събираме от услугите и данъците са около 800 000 лева и точно с тях ние ще покрием този 

разход. Това означава, че всички други дейности, които са планирани през 2021 година да 

ги забравим – няма спортен, няма културен календар, няма дофинансиране детски 

градини, училища и в много други направления няма, няма …. Ето защо за мен и за моята 

група това е неприемливо. 

4. Драгомир Дамянов – Общински съветник: 

Първо искам да поздравя Кмета, че поставя този въпрос на обществено обсъждане, 

защото за да поставиш този въпрос на обществено обсъждане се иска смелост, 

отговорност и политическо решение. Досега, в продължение на 10 години никой не се е 

осмелил да го направи. Естествено е, че е необходима актуализация на промилите на ТБО, 

това е неизбежно. Но защо нашата група не сме съгласни: 
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1. Не сме съгласни с този комунистически принцип всички да бъдат под общ 

знаменател – физически, юридически лица, всички по 11.5 промила. Не се търсят никакви 

резерви дали ще живееш в Две могили или ще живееш в някое от селата е едно и също. По 

никакъв начин не се стимулира икономичното изхвърляне на тези отпадъци. Дали ще 

живее един човек в дадено домакинство или 10 мовека, това не е важно, важна е 

данъчната оценка на имота. Данъчните оценки на имотите в град Две могили и в 

различните населени места от Общината са различни. По този начин не се стимулират 

гражданите – значи дайте да живеем в „коптор“, за да плащаме по-малко данъци и тези, 

които са предприемчиви и които искат да се развиват, трябва да плащат повече за сметка 

на всички останали.  

2. За бизнеса и за гражданите трябва да помислим в наредбата за освобождаване или 

за ползване на преференции да се увеличи срокът за този, който иска да си плаща целия 

данък да направим 10 % отстъпката, а не 5 %, за да можем да стимулираме това нещо. 

Трябва да се направи подробен анализ на разходите, за да видим къде може да се 

икономисат средства. Трябва да се търсят начини за драстично намаляване на разходите. 

Не може една външна фирма да взема по-малко пари от нашето предприятие. По принцип 

трябва да се актуализират данъците, малко сме позакъснели, но няма детайлен анализ. 

5. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Слушах много внимателно словоизлеянията на всеки един от вас от своята гледна 

точка. Нормално е бизнесът и хората да не са съгласни, когато по този начин се поставя 

проблемът, който и аз доста дълги години съм го проучвал. Мога да кажа само, че не 

върху гърба на данъкоплатеца, а върху моя гръб като кмет легна цялата тази тежест, за да 

може не просто така да измислим цифрите и това което каза г-н Драганов, че не е 

детайлно не е вярно, а е много детайлно. Второто, което искам да кажа – че е със 

закъснение, не е със закъснение. Ние трябваше да стъпим на някаква наистина здрава 

основа и да получим детайлите по разходването на средствата. За да се стигне до тук аз ще 

се върна в 2007, 2008, 2009, причинно-следствената връзка започва още от тогава – 

изборът на регионално депо, първо сме били определени в Русе, а след това се взема 

решение да бъде в Бяла. Това е огромна грешка, защото в момента 9 лева е депонирането в 

Русе, а в Бяла е 47 лева. На второ място – имало е осигурено финансиране 24 млн. 

европейски средства за изграждането на депото, което не е изградено и парите са върнати, 

затова са тези заеми, които ги плащаме шестте общини, защото несвършена работа преди 

10 години и ето го резултатът. Сега ние плащаме заемите, защото тогава колегите, които 

са били не са могли да изберат фирмите и да започнат строителството. На трето място 

когато се дава информацията – в онези години не е имало нито чл. 60, нито чл. 64, това са 

отчисленията, които ние плащаме и само по чл. 64 и по чл. 60 и таксата за депониране на 
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един тон в Бяла битови отпадъци, струва вече 150 лева. И оттам вече тръгваме нагоре – 

разходи за камиони, разходи за амортизации, разходи за заплати и т.н.  

Това, че сме закъснели – цифрите са в счетоводството, отчетите за тонажите в 

общинското предприятие, тук искам да кажа, че цените при външните фирми били едни, а 

в общинското предприятие други … в общинското предприятие няма цени, има само 

разходи, докато в дружеството, което е създадено през 2008 година е било като частна 

фирма в общинско участие и там вече има цени.  

От тук заявявам на всеки един от вас, че следващата година няма да има увеличение 

на данъците. Депото е от май 2009 година и на мен ми трябваше една година, за да видя 

цифрите.  

6. Драгомир Дамянов – Общински съветник: 

През 2003 година Министър Меглена Кунева подписа договор за регионалните депа, 

през 2005 година с решение на министерски съвет бе определено регионалното депо да 

бъде в Община Борово и имаше три площадки. След като се направи инспекция се 

установи, че площадките не отгворят на инфраструктурата и затова се прие депото да бъде 

реализирано в Община Бяла. 

Относно търга за сделката за 24 млн. лева от европейските програми, това е груба 

грешка на тогавашното общинско ръководство на община Бяла в лицето на г-н 

Келерджиев, защото те забавиха с две години процедурата и когато беше извършена тази 

процедура, фирмата беше закупила само техниката, а не беше започнала работа по 

изграждането на депото.  

  

Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, предлагам да гласуваме наредбата анблок, имате ли нещо против? – Няма. В 

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

371/14.12.2020 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 29.12.2020 година  

 

Относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 5 за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услугите, предоставяни на физически и 

юридически лица на територията на община Две могили, област Русе. 

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

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 
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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: 8 4 0 

 

След приключване на разискванията по девета точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 във връзка с чл. 27, ал. 4 и 

ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 3, ал. 2, 

т. 12, чл. 4, ал. 1 и чл. 93 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 

администрация във връзка с чл. 9 от Закона за местните данъци и такси и чл. 76, ал. 

3 и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс и Докладна записка с вх. № 371 

от 14.12.2020 г. след проведено поименно гласуване с 8 (осем) гласа „За”, 4 (четири) 

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

 

РЕШЕНИЕ 

№ 277 

 

1. Приема Наредба за изменение на Наредба № 5 определянето и администрирането 

на местните такси и цени на услугите, предоставяни на физически и юридически лица на 

територията на Община Две могили, област Русе, както следва: 

В Раздел II „Такса битови отпадъци“ се правят следните изменения: 

§ 1. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Алинея 1 се изменя така: 
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„(1) Таксата за битови отпадъци се заплаща за извършваните от общината услуги 

по: 

- събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и 

инсталации за тяхното третиране; 

- третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации; 

- поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в 

населените места и селищните образувания в общината.“ 

2. В алинея 2, точки 1, 2 и 3 се изменят така: 

„1. събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталации и 

съоръжения за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на битовите 

отпадъци, с изключение на разделното събиране, предварителното съхраняване и 

транспортирането на битовите отпадъци, попадащи в управлението на масово 

разпространени отпадъци по Закона за управление на отпадъците - за услугата по чл. 11, 

ал. 1, т. 1; 

2. третиране на битови отпадъци, необхванати в управлението на масово 

разпространените отпадъци, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане, 

експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци и/или други 

инсталации или съоръжения за оползотворяване и/или обезвреждане на битови отпадъци - 

за услугата по чл. 11, ал. 1, т. 2; 

3. поддържане на чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковите и 

другите територии от населените места и селищните образувания в общината, 

предназначени за обществено ползване - за услугата по чл. 11, ал. 1, т. 3.“ 

3. В алинея 3 думите „в срок до 31.12. на предходната година“ се заменят с „преди 

изтичането на срока по чл. 84, ал. 4 от Закона за публичните финанси.“ и се създава второ 

изречение: „В случай че Законът за държавния бюджет за съответната година не бъде 

приет до 25 декември на предходната година от Народното събрание, план-сметката се 

приема в срок до 15-ти януари.“ 

§ 2. В член 13 се правят следните изменения: 

1. Алинея 2 се изменя така: 

(2) Размерът на таксата за битови отпадъци за 2021 г. е, както следва: 
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§ 3. Заключителна разпоредба 

1. Разпоредбите на § 1 и § 2 влизат в сила от 01.01.2021 г. 

 

Десета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 373/15.12.2020 г., относно: 

Вътрешни компенсирани промени по бюджета на основание § 58 от Преходни и 

заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Данъчно-

осигурителния процесуален кодекс. 

По нея докладва:  

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

Настоящата 2020 г. беляза целия свят с безпрецедентна здравна и финансова криза 

при борбата за преодоляване на пандемията, настъпила вследствие заразяване с 

коронавирус COVID-19. С Решение на Народното събрание на Република България бе 

обявено извънредно положение от 13 март 2020 г., впоследствие удължено до 13 май 2020 

г. За съжаление, кризата не е с краткосрочно въздействие и все още е много трудно да 

прогнозираме възстановяването на нормалните постъпления от собствени приходи, както 

и очакваната събираемост на такса битови отпадъци. В този период от време бяха приети 

редица промени в нормативни актове с цел да се минимизират негативните последици, 

както за здравето на хората, така и по отношение на предоставяните публични и 

№ ОБЕКТИ Такса по чл. Такса по чл. Такса по чл. 
  11, ал. 2, т. 1 от 11, ал. 2, т. 2 от 11, ал. 2, т. 3 
  Наредбата Наредбата от Наредбата 

1. Предприятия по смисъла на § 2,9 %о върху 3,5 %о върху 5,1 %о върху 
 1, т. 1 от ДР на ЗМДТ данъчната данъчната данъчната 
  оценка на оценка на оценка на 
  недвижимите недвижимите недвижимите 
  имоти на имоти на имоти на 
  предприятията, предприятията, предприятията, 
  определена по определена по определена по 
  реда на чл. 21 от реда на чл. 21 от реда на чл. 21 
  Закона за Закона за от Закона за 
  местните местните местните 
  данъци и такси данъци и такси данъци и такси 
  (ЗМДТ) (ЗМДТ) (ЗМДТ) 

2. За имотите на жителите в град 2,9 %о върху 3,5 %о върху 5,1 %о върху 
 Две могили данъчната данъчната данъчната 
  оценка оценка оценка 

3. За имотите на жителите в 2,9 %о върху 3,5 %о върху 5,1 %о върху 
 селата Батишница, Бъзовец, данъчната данъчната данъчната 
 Чилнов, Баниска, Помен, 

Могилино, Кацелово, Каран 

Върбовка, Острица, Широково, 

оценка оценка оценка 
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обществени услуги. В тази връзка и с цел подкрепа усилията на общините за овладяване и 

преодоляване на последиците от КОВИД-кризата са приетите промени в Данъчно-

осигурителния процесуален кодекс, обн. в ДВ бр. 105 от 11.12.2020 г. Съгласно § 58 от 

ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс 

(ЗИДДОПК) месечните обезпечения и отчисления за 2020 г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 

64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците за периода от 1 март 2020 г. до 31 

декември 2020 г. остават по сметка на общината, която ги е събрала, и се разходват по 

решение на общинския съвет чрез вътрешни компенсирани промени, без да се изменя 

приетият от общинския съвет начин на определяне и размер на таксата за битови 

отпадъци.  

Комисията по „Бюджет и финанси” разгледа на свое заседание предложения ни 

проект на решение и излезе със становище той да бъде приет. 

Разисквания по десета точка нямаше. 

 

Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

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

373/15.12.2020 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 29.12.2020 година  

 

Относно: Вътрешни компенсирани промени по бюджета на основание § 58 от 

Преходни и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Данъчно-

осигурителния процесуален кодекс. 

№ 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  +   



 46

8. Мехмед Селманов Чолаков +   

9. Румен Манолов Марков +   

10. Соня Петрова Неделчева – Нечева  +   

11. Христина Димитрова Ефтимова +   

12. Юлиана Кънчева Тодорова +   

13. Юсеин Ахмедов Юсеинов +   

 Общо: 11 0 1 

 

По десета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание §58 от 

Преходни и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на 

Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, обн. ДВ бр. 105 от 11.12.2020 г. чл. 52, 

ал. 1, чл. 21, ал. 1, т. 6 и с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и 

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

дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация, чл. 124 от Закона за публичните финанси, във връзка с 

разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. и чл. 

39, ал. 1 от Наредба № 6 за условията и реда за условията и реда за съставяне на 

бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне 

и приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Две могили и 

Докладна записка с вх. № 373 от 15.12.2020 г. след проведено поименно гласуване с 11 

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

 

РЕШЕНИЕ 

№ 278 

 

1. Дава съгласие събраните средства на Община Две могили за месечните 

отчисления по чл. 60, ал. 2, т. 1 и чл. 64, ал. 1 от Закон за управление на отпадъците за 

периода от 1 март 2020 г. до 31 декември 2020 г. да се разходват за издръжка на 

Регионално депо – град Бяла за 2020 и 2021 година. 

2. Упълномощава Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите 

действия за изпълнение на решението на Общински съвет. 

 

Единадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 375/15.12.2020 г., относно: 

Предоставяне права за разполагане на електронна съобщителна мрежа на Държавна 
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агенция „Електронно управление“ и изграждане на комуникационна свързаност за 

общинска администрация. 

По нея докладва:  

1. Галя Додева – член на Комисията по „Териториално устройство и 

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

По силата на Договор между Държавен фонд „Земеделие“ гр. София и Община Две 

могили е предоставена безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ 

от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. за изпълнението 

на одобрен проект № 18/07/2/0/00109, а именно РЕХАБИЛИТАЦИЯ И 

РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЧАСТЪЦИ ОТ ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА: RSE 1082, TGV 1137, 

RSE 2004, В ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ. В изпълнение на договора, е извършена 

рехабилитация и реконструкция на участъка от общински път RSE 2004, като в 

съответствие с одобрения проект, са изградени и положени защитни тръби за 

широколентов интернет. Видно от раздел „Телекомуникации“ от техническия паспорт на 

строежа, съгласно изискванията на финансиращия орган, е изградено трасе за бъдещо 

изтегляне на оптичен кабел за високоскоростен интернет. По цялата дължина на 

изпълнените участъци свободно в изкоп са разположени 2 бр. тръби HDPE Ф40. Тръбите 

са положени в тротоара и в банкета отляво или дясно на пътя по посока на растящия 

километър. При всички пресичания на улици, HDPE тръбите са изтеглени в защитни 

стоманени тръби Ф108. По трасето са изградени шахти, които предпазват муфите и 

кабелните резерви за тях от механично увреждане, влага и т.н. Кабелните шахти са със 

стандартен размер за единична кабелна шахта.  

В деловодството на Община Две могили е постъпило писмо от Областния 

управител на Област Русе, с което ни уведомява, че в Държавен вестник бр. 91 от 

23.10.2020 г. е обнародвано обявление за одобрен работен инвестиционен проект и 

издадено Разрешение за строеж № 7 от 16.09.2020 г. за обект: „Проектиране и изграждане 

на комуникационна свързаност посредством Единна електронна съобщителна мрежа 

(ЕЕСМ) за общински администрации“, подобект „Проектиране и изграждане на 

комуникационна свързаност посредством ЕЕСМ за общински администрации на 

територията на Северна България, община Две могили“. След запознаване с 

инвестиционния проект, главния архитект и експертите от отдел УТС в общинска 

администрация Две могили установиха, че е предвидено изграждане на нова тръбна мрежа 

в рехабилитирания участък от общински път RSE 2004 от страна на възложителя 

Държавна агенция „Електронно управление“. Това наложи обжалване на издаденото 
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разрешение за строеж пред Административен съд – Русе. Впоследствие ДАЕУ ни 

уведоми, че при предоставяне на права от страна на общината се ангажира в рамките на 

строителството, вместо изкопни работи, да се ползва съществуващата канална мрежа на 

общината.  

Съгласно чл. 17, ал. 4 във връзка с чл. 8, ал. 3 от Закона за електронните 

съобщителни мрежи и физическата инфраструктура (ЗЕСМФИ) операторите на 

електронни съобщителни мрежи могат да искат от мрежовите оператори да им бъде 

предоставено право на ползване на елементи и/или съоръжения на физическата 

инфраструктура за разполагане електронни съобщителни мрежи и монтиране на 

съоръжения във физическата инфраструктура, въз основа на писмен договор. Правата по 

чл. 17 върху пътища, улици, тротоари и други имоти – публична общинска собственост се 

предоставят безвъзмездно в полза на операторите на електронни съобщителни мрежи. По 

силата на чл. 19 от цитирания закон, правата по чл. 17 от с. з. върху елементи на 

физическата инфраструктура се предоставят без провеждането на търг или конкурс. По 

аргумент от § 1, т. 3 от ДР на ЗЕСМФИ, за целите на закона „мрежов оператор“ е 

администрацията, управляваща пътя, включително общини. Следователно изградената 

физическа инфраструктура е публична общинска собственост и по силата на ЗОС се 

управлява под общото ръководство и контрол на общинския съвет. Това налага приемане 

на решение, с което да се даде съгласие за предоставяне права на ДАЕУ за разполагане на 

ЕЕСМ в изградената физическа инфраструктура в рехабилитирания участък на път RSE 

2004 – граница Община Две могии - Борово. 

Комисията по „Териториално устройство и строителство, общинска собственост, 

местно самоуправление и нормативна уредба” разгледа на свое заседание докладната 

записка и излезе със становище предложеният ни проект на решение в нея да бъде приет. 

Разисквания по единадесета точка нямаше. 

 

Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

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

375/15.12.2020 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 29.12.2020 година  
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Относно: Предоставяне права за разполагане на електронна съобщителна мрежа 

на Държавна агенция „Електронно управление“ и изграждане на комуникационна 

свързаност за общинска администрация. 

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

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ” 

1. Ахмед Недрет Ахмед +   

2. Бисер Йорданов Йончев +   

3. Галя Миткова Додева +   

4. Драгомир Дамянов Драганов +   

5. Ивайло Димитров Иванов +   

6. Ивайло Пенев Иванов     

7. Мехмед Руждиев Мехмедов  +   

8. Мехмед Селманов Чолаков +   

9. Румен Манолов Марков +   

10. Соня Петрова Неделчева – Нечева    + 

11. Христина Димитрова Ефтимова +   

12. Юлиана Кънчева Тодорова +   

13. Юсеин Ахмедов Юсеинов +   

 Общо: 11 0 1 

 

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

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

местната администрация и чл. 17, ал. 1, чл. 18, ал. 3 и чл. 19, ал. 1 от Закона за 

електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура, 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. № 375 от 15.12.2020 г. след проведено поименно гласуване с 11 (единадесет) гласа 

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

 

РЕШЕНИЕ 

№ 279 

 

1. Дава съгласие да бъде сключен безвъзмезден договор за срок от 10 години с 

Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ) за разполагане на Единна 

електронна съобщителна мрежа (ЕЕСМ) за изграждане на комуникационна свързаност за 
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общински администрации на територията на Северна България, община Две могили в 

изградената физическа инфраструктура по рехабилитирания и реконструиран участък от 

общински път RSE 2004 – от км 0+000, започващ от кръстовище с път III-501- Иваново- 

Борово до км 0+937 – в населеното място, а от км 0+937 до края - в открит път до 

границата между Община Две могили и Община Борово. 

2. Упълномощава Кмета на Община Две могили, да предприеме необходимите 

действия за изпълнението решението на Общинския съвет. 

 

Дванадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 376/15.12.2020 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Валерия Борисова Великова за раждане на 

близнаци – Елица Владиславова Антонова и Биляна Владиславова Антонова. 

По нея докладва:  

1. Юсеин Юсеинов – член на Комисията по „Образование, култура, 

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

политика” и на Комисията по „Бюджет и финанси”: 

 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 

близнаци. Всички необходими документи, съгласно изискванията на наредбата са 

представени в срок и са редовни, поради което стонавището на комисията е заявлението 

да бъде уважено. Комисията по „Бюджет и финанси” също разгледа на свое заседание 

заявлението и излезе със становище да бъде отпусната еднократна финансова помощ за 

раждане на близнаци в размер на 500 лева. 

Разисквания по дванадесета точка нямаше. 

 

 Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

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

376/15.12.2020 г. е явно, моля гласувайте. 

 

По дванадесета 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. 1.4, чл. 9, т. 1, чл. 10, т. 1 и 2 от Наредба № 10 за изплащане на еднократна 
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помощ при раждане на дете, подпомагане на пострадали при пътно-транспортни 

произшествия, производствени аварии, пожари, природни бедствия и други от 

бюджета на община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 376 от 

15.12.2020 г. след проведено явно гласуване с 12 (дванадесет) гласа „За”, 0 (нула) 

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

 

РЕШЕНИЕ 

№ 280 

 

1. Отпуска на Валерия Борисова Великова, живееща в гр. Две могили, ул. „Васил 

Друмев” № 24, еднократна финансова помощ в размер на 500,00 (петстотин) лева, за 

раждане на близнаците – Елица Владиславова Антонова  и Биляна Владиславова 

Антонова, родени на 16.11.2020 г. 

2. Средствата да бъдат изплатени по параграф 4214 “Помощи по решение на 

Общинския съвет”. 

 

 Тринадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 377/15.12.2020 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Айсел Илханова Мехмедова за раждане на 

второ дете – Сарп Мехмед Сунай. 

 По нея докладва:  

1. Юсеин Юсеинов – член на Комисията по „Образование, култура, 

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

политика” и на Комисията по „Бюджет и финанси”: 

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

и излезе със становище да бъде отпусната еднократна финансова помощ за раждане на 

второ дете в размер на 250 лева. 

Разисквания по тринадесета точка нямаше. 

 

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

377/15.12.2020 г. е явно, моля гласувайте. 

 

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

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

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

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация във връзка с 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. № 377 от 

15.12.2020 г. след проведено явно гласуване с 12 (тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) 

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

 

РЕШЕНИЕ 

№ 281 

 

1. Отпуска на Айсел Илханова Мехмедова, живееща в село Чилнов, ул. „Георги 

Димитров” № 41 еднократна финансова помощ в размер на 250,00 (двеста и петдесет) 

лева, за раждане на второ дете – Сарп Мехмед Сунай, родена на 05.10.2020 г. 

2. Средствата да бъдат изплатени по параграф 4214 “Помощи по решение на 

Общинския съвет”. 

 

 Четиринадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Драгомир Драганов, Румен Марков и Бисер Йончев с вх. 

№ 378/18.12.2020 г., относно: Именуване на обществена сграда в град Две могили. 

По нея докладва:  

1. Румен Марков – член на Комисията по „Образование, култура, 

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

политика”: 

На 10.12.2020 г. почина д-р Ангел Брайков - лекар, общественик, с дълга 

обществено-полезна дейност за град Две могили и населените места в общината. 

Ще припомним, че д-р Ангел Петков Брайков е роден на 16 януари 1939 година в 

село Куклен, община Куклен, област Пловдив. 

Средното си образование завършва в гимназия „Георги Димитров” град Пловдив 
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през 1957 г. 

Веднага след това кандидатства и е приет в Медицинска академия „Иван Петрович 

Павлов” град Пловдив. Записва специалност „медицина” и се дипломира като лекар през 

1963 г.. Специализира „хирургия” през 1971 г. 

Започва трудовия си път в град Маджарово, където работи 3 години. На 1 ноември 

1966 г. постъпва на работа в Поликлиниката в град Две могили. От 1971 г. до 1986 г. 

работи в спешна хирургия в Окръжната болница на град Русе, където се доизгражда като 

специалист. През 1986 г. до 1987 г. заминава да работи в Алжир заедно със съпругата си - 

д-р Брайкова. След изтичане на договора им отново започват работа в гр. Русе. По покана 

на кмета на община Две могили - г-н Кожухаров се завръщат отново в Две могили и 

продължават лекарската си професия,лекуват неотлъчно и неуморно жителите на град Две 

могили и общината. 

Доктор Брайков е кмет на Община Две могили в периода 1995 - 1999 г., избран от 

листата на СДС. В тези трудни години на изключително тежка социална и икономическа 

обстановка, се налага да работи, заедно с екипа си в екстремни условия. С помощта на 

Общинския съвет и ръководения от него екип той изгражда нов общински пазар, завършва 

изграждането на водоснабдителна система Батин - Две могили, извършва ремонт на 

водопровода Баниска - помпена станция 

Могилино, корекция на река Черни Лом в участъка от моста при е. Широково до помпена 

станция Пепелина, ремонти на пътна инфраструктура и др. 

Женен с една дъщеря и двама внука. 

Опитът, който придобива по своя житейски път, любовта към професията и хората 

са причина за неговата всеотдайност и висок професионализъм! 

Отличен със званието „Почетен гражданин на Две могили и общината”. 

В тази връзка предлагаме сградата на „Здравно заведение” /Поликлиника/ в град 

Две могили да бъде именувана с името на д-р Брайков в знак на дълбок поклон и 

уважение към труда и положените усилия към всички нас. 

Трета комисия разгледа на свое заседание предложения ни проект на решение и 

излезе със становище той да бъде приет. 

Разисквания по четиринадесета точка нямаше. 

 

 Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Драгомир Драганов, Румен Марков и 

Бисер Йончев с вх. № 378/18.12.2020 г. е явно, моля гласувайте. 
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По четиринадесета точка от дневния ред, Общинският съвет, на основание чл. 

21, ал. 1, т. 18 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 

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

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация, във връзка с чл. 92, т. 2 връзка с чл. 91 от Наредба № 8 

за символиката, за именуване и преименуване на улици, обекти с общинско значение 

и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на община Две 

могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 378 от 18.12.2020 г. след проведено 

явно гласуване с 12 (дванадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържал се”, прие 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 282 

 

 1. Именува с името „Д-р Ангел Байков” обект с общинско значение: СГРАДА с 

идентификатор 20184.1.1565.1 (двадесет хиляди сто осемдесет и четири, точка, едно, 

точка, хиляда петстотин шестдесет и пет, точка, едно) по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на град Две могили, община Две могили, област Русе, одобрени 

със Заповед № РД-18-5/19.01.2010 година на Изпълнителния директор на Агенцията по 

геодезия, картография и кадастър град София, с адрес: град Две могили, улица „Христо 

Ботев” № 19(деветнадесет), вид на собствеността: общинска публична, функционирала 

преди като: Здравно заведение, брой етаж: 3 (три), със застроена площ от 492 кв. м. 

(четиристотин деветдесет и два квадратни метра), построена в общински поземлен имот 

20184.1.1565 (двадесет хиляди сто осемдесет и четири,точка, едно, точка, хиляда 

петстотин шестдесет и пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Две 

могили, община Две могили, област Русе, одобрени със Заповед № РД-18-5/19.01.2010 

година на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър 

град София, с адрес: град Две могили, улица „Христо Ботев” № 19 (деветнадесет), вид на 

собствеността: общинска публична, вид територия: урбанизирана, НТП: за друг 

обществен обект, комплекс, целият с площ от 2279 кв. м. (две хиляди двеста седемдесет и 

девет квадратни метра), стар номер: 1565 (хиляда петстотин шестдесет и пет), квартал 55 

(петдесет и пет), парцел I - 1565 (римско едно, тире, арабско хиляда петстотин шестдесет 

и пет), за който е съставен Акт № 3725/24.03.2015 година за публична държавна 

собственост (при първоначална регистрация), издаден от Област Русе, област Русе, вписан 

в Службата по вписвания - Бяла с вх. per. № 1042/26.03.2015 година, Акт № 98, том 3. 

 2. Упълномощава кмета на Общината да предприеме действия за изпълнение на 
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настоящото решение. 

 

 Петнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 381/23.12.2020 г., относно: 

Освобождаване наемателите на медицински кабинети в община Две могили от заплащане 

на наемна цена за срока на обявената извънредна епидемична обстановка. 

По нея докладва:  

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

В Община Две могили има сключени общо 15 (петнадесет) договора за отдаване 

под наем на общински помещения за медицински услуги на територията на населените 

места в общината. Общата стойност на месечните наеми, които Общината получава по 

тези договори е 201,38 лева с ДДС.  

Във връзка с настъпилата през тази година пандемия от COVID–19 и 

преустановяване или ограничаване дейността на много от секторите на икономиката в 

страната, голяма част от медицинските специалисти, наематели на общински кабинети са 

отправили искания до Община Две могили за намаляване на наемните цени на кабинетите 

или освобождаването им от заплащане на наем за периода на извънредно положение, 

респективно извънредна епидемична обстановка. Причината за това искане е, че тяхната 

дейност се е ограничила заради масовото обаждане по телефона за дистанционни 

консултации с лекарите с цел избягване струпването на хора пред кабинетите. По този 

начин, реално медицинските специалисти осъществяват дейност, но поради факта, че при 

телефонни консултации не се заплаща потребителска такса, приходите на лекарите 

намаляват. В тази връзка е поискано освобождаване на медицинските специалисти от 

заплащането на наем за общинските кабинети за периода на извънредно 

положение/извънредна епидемична обстановка. 

Съгласно разпоредбата на чл. 6в, ал. 1 от  Закона за мерките и действията по време 

на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. 

и за преодоляване на последиците, общинските съвети могат да приемат решение за 

намаляване размера на вноските за наем или за освобождаване от заплащането им изцяло 

или частично от физически и юридически лица - наематели, които са ограничили или 

преустановили дейността си в имота, вследствие на мерките и ограниченията, наложени 

по време на извънредната епидемична обстановка.  

Съгласно чл. 56, ал. 1 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, 

Кмета на Общината или общински съветник могат да предлагат за включване на 

неотложни въпроси в дневния ред след срока по чл. 55, ал. 1, който е седем дни преди 
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датата на заседанието на Общинския съвет. Според ал. 2 на същя член, причина за 

включване на неотложни въпроси в дневния ред може да бъде настъпването на 

обществени, социални проблеми, които изискват спешно вземане на решение. 

Комисията по „Бюджет и финанси” разгледа на свое заседание докладната записка 

и прави следните предложения за изменение и допълнение на предложения ни проект на 

решение: 

1. В т. 1 от решението да се запише „… считано от 01.12.2020 г.“ 

2. Да се дабови нова т. 2 със следния текст: „2. Освобождава от заплащане на такса 

Автогара ЕТ „Евгений Николаев“ за целия период на извънредната епидемиологична 

обстановка.“ 

3. Сегашна т. 2 да стане т. 3. 

С тези допълнения комисията приема предложения ни проект на решение. 

 

В разискванията по петнадесета точка участие взеха: 

1. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Съгласен съм с предложението на комисията. 

 

 Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

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

381/23.12.2020 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 29.12.2020 година  

 

Относно: Освобождаване наемателите на медицински кабинети в община Две 

могили от заплащане на наемна цена за срока на обявената извънредна епидемична 

обстановка. 

№ 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 +   



 57

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 петнадесета 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 и чл. 56 от Правилник № 1 за 

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинска администрация и във връка с чл. 6в, ал. 1 от  

Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с 

Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците 

и Докладна записка с вх. № 381 от 23.12.2020 г. след проведено поименно гласуване с 

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

прие 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 283 

 

 1. Дава съгласие да бъдат освободени от заплащане на наемна цена за периода на 

обявената извънредна епидемична обстановка/извънредно положение наемателите на 

общински имоти по следните договри за наем, считано от 01.12.2020 г.: 

- Договор № 466 от 13.09.2016 г. (д-р Катя Атанасова); 

- Договор № 467 от 15.09.2016 г. (д-р Пламен Божинов); 

- Договор № 468 от 16.09.2016 г. (д-р Татяна Христова); 

- Договор № 469 от 01.09.2016 г. (д-р Алекси Цанев); 

- Договор № 472 от 27.09.2016 г. (д-р Виделина Моллова); 

- Договор № 473 от 01.09.2016 г. (д-р Евгени Тодорв); 

- Договор № 474 от 01.09.2016 г. (д-р Гергана Павлова); 

- Договор № 475 от 01.09.2016 г. (д-р Таня Попова); 

- Договор № 486 от 05.05.2017 г. (д-р Желязко Петров); 
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- Договор № 499 от 19.02.2018 г. (МБАЛ „Юлия Вревска“ – Бяла); 

- Договор № 681 от 23.04.2019 г. (д-р Румен Цанков); 

- Договор № 682 от 16.05.2019 г. (д-р Виолета Русева); 

- Договор № 683 от 29.05.2019 г. (д-р Младен Димитров); 

- Договор № 686 от 20.06.2019 г. (МЦ „Медика Експерт“) ; 

- Договор № 692 от 14.11.2019 г. (д-р Мирослав Карамелски); 

2. Освобождава от заплащане на такса „Автогара“ ЕТ „Евгений Николаев“ за целия 

период на извънредната епидемиологична обстановка. 

 3. Възлага на Кмета на Общината да предприеме необходимите действия за 

изпълнение на Решението. 

 

 Шестнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 382/23.12.2020 г., относно: 

Създаване на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, държавно –делегирана 

дейност. 

По нея докладва:  

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

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

политика”: 

През 2020 г. в нормативната уредба, касаеща социалните услуги, настъпи 

съществена промяна – в сила влязоха Закон за социалните услуги /ЗСУ/ и Правилник за 

прилагане на Закона за социалните услуги /ППЗСУ/, които очертават водещата роля на 

общините за провеждане на държавната политика в социалната сфера. 

В чл.15, т.10 от Закона за социалните услуги, като нов вид социална услуга 

/държавно-делегирана дейност/ е посочена „Асистентска подкрепа“. Тя е подробно 

регламентирана в чл. 93 от същия закон. Съгласно неговите разпоредби, това е 

специализирана социална услуга, която включва подкрепа от асистент за: 

– самообслужване; 

– движение и придвижване; 

– промяна и поддържане на позицията на тялото; 

– изпълнение на ежедневни и домакински дейности; 

– комуникация. 

Асистентската подкрепа се предоставя на: 

 – лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които 

нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност; 
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 – деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена 

чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на 

асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по 

реда на друг закон. 

Насочването за ползване на асистентска подкрепа, контролът върху дейността на 

асистентите и отчитането на услугата се извършва от общината. Предоставянето на тази 

подкрепа следва да се организира по начин, позволяващ комплексно предоставяне на 

различните видове социални услуги в домашна среда.  

С Решение № 790 от 30.10.2020 г., Министерски съвет определя делегираните от 

държавата дейности, като в т.V – Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ 

определя стандарт за социална услуга „Асистентска подкрепа“ в размер на 3985 лева на 

лице за календарна година. Съгласно Натуралните и стойностни показатели за прилагане 

на стандартите в делегираните от държавата дейности за 2021 г., натуралният показател за 

услугата „Асистентска подкрепа“ за Община Две могили е 30 потребителя, а общият 

размер на средствата е 119 550 лева. 

В чл. 69 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане са 

определени елементите на разходите, които формират размера на стандарта за делегирана 

от държавата дейност за социалната услуга „Асистентска подкрепа“, а именно: 

– разходи за възнаграждения на асистентите и дължимите осигурителни вноски за 

сметка на работодателя; 

– разходи за насочване от общината за ползване на услугата и за изготвяне на 

индивидуална оценка на потребностите и индивидуален план за подкрепа; 

– режийни разходи за организиране на предоставянето на услугата от общината; 

– разходи за транспорт на асистентите, пряко свързани с предоставянето на 

услугата; 

– разходи за обучения и супервизия на асистентите. 

С оглед намаляване на административната тежест и изпълняване разпоредбите на 

чл. 93 от ЗСУ, изискващ организацията по предоставянето на асистентската подкрепа да 

позволява комплексно предоставяне на различните видове социални услуги в домашна 

среда, Община Две могили предвижда да не се разкрива ново звено за администриране на 

услугата „Асистентска подкрепа“. Дейността ще се възложи на служители на общинска 

администрация, които към момента администрират Механизма за лична помощ съгласно 

Закона за личната помощ.   

Изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане уведомява 

общините, че следва да предприемат действия по създаването на социалната услуга 

„Асистентска подкрепа“ като делегирана от държавата дейност по реда на ЗСУ и ППЗСУ, 
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както и че допълнителни указания по нейното предоставяне ще бъдат дадени след влизане 

в сила на Закона за държавния бюджет на Р. България за 2021 г. и на постановлението на 

Министерски съвет за неговото изпълнение. 

Съгласно чл. 56, ал. 1 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, 

Кмета на Общината или общински съветник могат да предлагат за включване на 

неотложни въпроси в дневния ред след срока по чл. 55, ал. 1, който е седем дни преди 

датата на заседанието на Общинския съвет. Според ал. 2 на същя член, причина за 

включване на неотложни въпроси в дневния ред може да бъде настъпването на 

обществени, социални проблеми, които изискват спешно вземане на решение. 

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

спорта и туризма, здравеопазване и социална политика” разгледа на свое заседание 

докладната записка и излезе със становище предложеният ни проект на решение в нея да 

бъде приет. 

Разисквания по шестнадесета точка нямаше. 

 

 Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

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

382/23.12.2020 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 и чл. 56 от Правилник № 1 за 

организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация във връзка с  чл. 25 и чл. 93 от 

Закона за социалните услуги и чл. 83 и 84 от Правилника за прилагане на Закона за 

социалните услуги и Докладна записка с вх. № 382 от 23.12.2020 г. след проведено 

явно гласуване с 12 (дванадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържал се”, прие 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 284 

 

 1. Дава съгласие, считано от 01.01.2021 г. да бъде създадена нова социална услуга 

„Асистентска подкрепа“ като държавно-делегирана дейност. 
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 2. Натуралният показател да се определя съгласно Решение на Министерски съвет 

за приемане на Стандарти за делегираните от държавата дейности за натурални и 

стойностни показатели – 30 потребители за 2021 година. 

 3. Услугата да се администрира от общински служители: 

 мл. експерт „Социални дейности и здравеопазване”; 

 специалист „Социални дейности и здравеопазване”; 

 счетоводител. 

 4. Възлага на Кмета на Община Две могили да извърши последващи действия по 

изпълнение на Решението. 

 

 Седемнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 383/23.12.2020 г., относно: 

Предоставяне безвъзмездно за управление на Център за обществена подкрепа – Две 

могили на лек автомобил „Киа Рио”, с рег. № Р 9509 КН. 

По нея докладва:  

1. Ахмед Недрет – секретар на Комисията по „Териториално устройство и 

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

С решение № 253, взето на заседание на Общински съвет – Две могили с Протокол 

№14/27.11.2020 г., Общински съвет промени бюджета на Община Две могили, като прие 

актуализиран план за капиталови разходи и предвиди сумата от 23 000 лева за закупуване 

на лек автомобил за нуждите на Център за обществена подкрепа – гр. Две могили. 

След проведена обществена поръчка е сключен договор № 159 от 22.12.2020 г. за 

доставка на лек автомобил „Киа рио” за нуждите на Център за обществена подкрепа, 

който бе платен от бюджета на социалната услуга. 

Съгласно разпоредбата на чл. 32 от Наредба №7 за реда за придобиване, 

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

област Русе, движимите вещи - частна общинска собственост, се предоставят 

безвъзмездно за управление на юридически лица и звена на общинска бюджетна 

издръжка. Вещите се предоставят със заповед на кмета на общината след решение на 

Общински съвет.  

Съгласно чл. 56, ал. 1 от Правилник №1, кметът на общината или общински 

съветник могат да предлагат, включването на неотложни въпроси в дневния ред след 

срока по чл. 55, ал. 1 от Правилника. Включването на настоящото предложение се налага с 

оглед започващата нова бюджетна година и счетоводното завеждане на автомобила по 

счетоводните книги на Център за обществена подкрепа – гр. Две могили. 
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Комисията по „Териториално устройство и строителство, общинска собственост, 

местно самоуправление и нормативна уредба” разгледа на свое заседание докладната 

записка и излезе със становище предложеният ни проект на решение 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. № 

383/23.12.2020 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 29.12.2020 година  

 

Относно: Предоставяне безвъзмездно за управление на Център за обществена 

подкрепа – Две могили на лек автомобил „Киа Рио”, с рег. № Р 9509 КН. 

№ 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 2 

 

По седемнадесета точка от дневния ред, Общинският съвет, на основание чл. 

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

местната администрация, във връзка с чл. 3, ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 56, ал. 1 от 
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Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация, чл. 12, ал. 1 от Закона 

за общинската собственост, чл. 33 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. № 383 от 23.12.2020 г. след проведено 

поименно гласуване с 10 (десет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 2 (два) гласа 

„Въздържал се”, прие 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 285 

 

1. Предоставя на Център за обществена подкрепа – гр. Две могили, ул. „Христо 

Ботев” №19, ЕИК 0005305290186 безвъзмездно за управление лек автомобил „Киа рио”, с 

рег. № Р 9509 КН за срок от 10 години. 

2. Възлага на Кмета на Община Две могили да сключи договор за предоставяне за 

безвъзмездно управление на описаният автомобил. 

3. В тридневен срок от сключване на договора, Кмета на Община Две могили да 

представи копие на същия в Общински съвет – Две могили. 

 

 Осемнадесета точка от дневния ред: 

Изказвания, питания, становища и предложения от граждани. 

1. Драгомир Дамянов – Общински съветник: 

Аз имам два въпроса към Кмета на Общината: 

Първият ми въпрос е свързан с това, че през този месец ми се наложи няколко пъти 

да посетя християнския гробищен парк. Там има някои неща, които веднага могат да се 

направят, а други могат да се заложат за 2021 година. Какво ми направи впечатление – 

пътят е много лошо компрометиран, през тази година бяхме заложили някои средства, 

след това ги отклонихме и в крайна сметка пътят там остана неремонтиран. Освен това, 

голяма част от хората влизат вътре в ретуалната зала да извършват ритуала по 

погребението. Вътре е непочистено, нехигиенично, неуютно, външните врати обелени, 

прозорците занемарени … има достатъчно хора, които могат да бъдат изпратени там, 

които да почистят и да поддържат този гробищен парк в добър вид. 

Вторият ми въпрос е свързан с кончината на д-р Брайков – д-р Брайков имаше 

голява практика и част от населените места, които ги обслужваше той остават без личен 

лекар и хората са притеснени. 
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Мисля, че тук ролята на Общинското ръководство и на човека, който отговаря за 

здравеопазването трябва да направят една среща с ръководителя на здравната каса и да се 

потърси някой друг личен лекар, който има възможност да обслужва нашия район. Аз 

направих един такъв опит и имаше един доктор от Г. Абланово и една докторка от Русе, 

но трябва общинското ръководство да се заеме с разрешаването на този проблем. 

През м. декември линията Две могили – Каран Върбовка – Острица – Кацелово не 

работи. Знаем, че тази линия се поддържа от областта и хората, които пътуват в тази 

посока от Русе нямат дастъп до тези села, защото няма и ЖП линия до там. Би следвало да 

се направи една среща с Областния управител и с ръководството на Община Русе да се 

види от 01.01.2021 г. тази линия ще работи ли или няма да работи.  

2. Бисер Йончев – Общински съветник: 

Аз се бях подготвил с няколко въпроса, но ще ги оставя за другата година. 

Искам да пожелая на всички вас здраве и късмет, на общинска администрация и на 

жителите на Община Две могили и да ви пожелая една по-добра 2021 година. 

3. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

По отношение на първия въпрос – за този път има проект, има осигурено 

финансиране, закъсняхме с поръчката, но процедурата си въпри и се надявам и този 

проект да бъде осъществен в най-скоро време. По отношение на ритуалната зала – преди 

две години правихме основен ремонт но цялата сграда, аз също я посещавам, не е идеална, 

но за погребенията се почиства и се дезинфектира. Условията, които са към настоящия 

момент и мен не ме удовлетворяват, защото там няма и ток. Провел съм разговор с 

началника на електрото в град Две могили за пускане на ел. напрежение в тази сграда. 

Необходимо е изграждането на т.нар. мачтов трансформатор, който е най-близо да самия 

гробищен парк, за който сумата ще е между 15 и 20 000 лева. При изготвянето на 

инвестиционната програма за следващата година тези средства ще бъдат предвидени. 

Предвиждаме също така и изграждането на паркинг точно пред самия портал. 

По отношение на д-р Брайков – проведох разговор с началника на здравната каса и 

това, което беше казано от него е огромния недостик на броя на лични лекари на 

територията на цялата Област Русе. Провел съм разговори с д-р Михайлов, който е личен 

лекар в Обретеник и Борово, но към настоящия момент той няма тази възможност да стои 

по 8 часа в кабинет. Разговарял съм с личните лекари, които са на територията на 

Общината, така или иначе пациентите на д-р Брайков са се насочили вече към тях. 

   

Юлиана Тодорова – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, поради изчерпване на дневния ред, закривам петнадесетото заседание на 

VIІI – мия Общински съвет в Община Две могили.  
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Забележка: Списъците с резултатите от проведеното поименно гласуване по точки 

1; 2; 3; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 15 и 17 от дневния ред са неразделна част от настоящия протокол 

и по силата на чл. 81, ал. 1 от Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския 

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация са 

приложени към него. 

 

Протоколът е изготвен на 05.01.2021 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) 


