
 1

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 
 

№ 13 
 

Днес, 30 октомври 2020 година, в 9.00 часа, в конферентната зала на Община Две 

могили, започна тринадесетото редовно заседание на VІII – мия Общински съвет – Две 

могили. 

Мехмед Чолаков – Зам.-председател на Общинския съвет:  

На заседанието на Общинския съвет от общо 13 (тринадесет) общински съветника, 

присъстват 11 (единадесет). 

Отсъстват: Юлиана Тодорова и Румен Марков. 

 Заседанието на Общинския съвет е редовно и може да взема решения. 

 Откривам настоящото заседание на съвета. 

В работата му ще вземе участие единствено г-н Божидар Борисов – Кмет на 

Община Две могили. При нужда от директори, експерти или на някои служители от 

различните отдели можем да ги извикваме на момента. Целта на това ограничение е 

заседанието ни да протече в по-затворен кръг, предвид епидемичната обстановка, която се 

обостри напоследък. 

Мехмед Чолаков – Зам.-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 уведомя, че след насрочване на 

настоящото заседание в деловодството на Общинския съвет постъпи една докладна 

записка, която оглед характера си предлагам да бъде включена за разглеждане извънредно 

днес, а именно:  

1. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 333/29.10.2020 г., относно: 

Осигуряване на собствено финансиране за изработване на Общ устройствен план на 

Община Две могили. 
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Докладната записка е разгледана на заседание на Комисията по „Бюджет и 

финанси” и по нея ще докладва Христина Ефтимова – председател на комисията, поради 

което предлагам тя да бъде включена в дневния ни ред под т. 24, а т. 24 да стане съответно 

т. 25. 

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

Няма. 
 

Който е съгласен с така предложения проект за дневен ред, в който да бъде 

включена Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 333/29.10.2020 г., относно: 

Осигуряване на собствено финансиране за изработване на Общ устройствен план на 

Община Две могили под т. 24, а т. 24 да стане съответно т. 25, да стане дневен ред на 

настоящото редовно заседание на Общинския съвет, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Против. 

Въздържали се. 

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 11 (единадесет) 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. № 276/01.09.2020 г., относно: 

Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 1 за определяне размера на местните 

данъци на територията на община Две могили, област Русе. 

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

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

2. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 300#1/18.09.2020 г., относно: 

Приемане на Наредба за изменение и допълнение 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. 
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Докладва: Мехмед Мехмедов – член на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление и 

нормативна уредба”. 

3. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 311/09.10.2020 г., относно: 

Промяна на административния адрес на Кметство село Могилино. 

Докладва: Ивайло Димитров – член на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление и 

нормативна уредба”. 

4. Докладна записка от Петя Куцарова с вх. № 313/13.09.2020 г., относно: 

Информация за дейността на „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с 

умствена изостаналост” в град Две могили за 2019 г. 

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

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

политика”. 

5. Докладна записка от Петя Куцарова с вх. № 314/13.09.2020 г., относно: 

Информация за дейността на „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания” в град 

Две могили за 2019-2020 г. 

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

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

социална политика”. 

 6. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 315/14.10.2020 г., относно: 

Бракуване на движима вещ – общинска собственост. 

Докладва: Ахмед Недрет – член на Комисията по „Териториално устройство и 

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

7. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 316/14.10.2020 г., относно: 

Приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците в Община Две могили за 2021/2022 г. 

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

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

социална политика”. 

 8. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 318/15.10.2020 г., относно: 

Годишен доклад за състоянието на защитата при бедствия на територията на община Две 

могили и готовността за зимен експлоатационен сезон 2020-2021 г. 

Докладва: Соня Неделчева – Нечева – член на Комисията по „Противодействие 

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

животновъдство и гори, екология и други дейности”. 
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9. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 319/16.10.2020 г., относно: 

Отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост с идентификатор 

20184.146.270 по КККР на гр. Две могили. 

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”. 

10. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 320/16.10.2020 г., относно: 

Допълнение на приложение 6 по т. 9 от Решение № 48 прието с Протокол № 4/31.01.2020 

г. 

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

11. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 321/19.10.2020 г., относно: 

Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на 

гр. Две могили. 

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

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

12. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 322/19.10.2020 г., относно: 

Утвърждаване на годишен план и обем на ползванията на дървесина от горски територии, 

собственост на Община Две могили за 2021 г. и определяне начина на ползване и начална 

цена на дървесината. 

Докладва: Христина Ефтимова – член на Комисията по „Противодействие на 

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

животновъдство и гори, екология и други дейности”. 

13. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 324/20.10.2020 г., относно: 

Приемане на Културен календар на Община Две могили за 2021 г. 

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

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

политика”. 

14. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 325/20.10.2020 г., относно: 

Програма за развитието на читалищната дейност в община Две могили за 2021 година. 

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

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

социална политика”. 

15. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 326/20.10.2020 г., относно: 

Изменение на т. 1 от Решение № 33 по Протокол № 3/20.12.2019 г. 



 5

Докладва: Мехмед Мехмедов – член на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление и 

нормативна уредба”. 

16. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 327/20.10.2020 г., относно: 

Промени по бюджета на Община Две могили към 31.10.2020 г. и актуализация на плана за 

капиталовите разходи за 2020 година.  

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

17. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 328/20.10.2020 г., относно: 

Информация за извършените промени по бюджета на Община Две могили по реда на чл. 

125, ал. 1 и чл.112, ал. 5 от Закона за публичните финанси и чл. 40, ал. 1 от Наредба № 6 за 

условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за 

следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на 

Община Две могили, област Русе за трето тримесечие на 2020 година. 

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

финанси”. 

18. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 329/22.10.2020 г., относно: 

Информация за дейността на Кметския наместник на Кметство село Острица за периода 

01.10.2019 г. до 01.10.2020 г. и проблемите, които стоят пред него. 

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

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

19. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 307/07.10.2020 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Фатме Мюймюнова Феимова за раждане 

на първо дете – Керим Ферди Керимов. 

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”. 

20. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 308/07.10.2020 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Елена Кънчева Христова за раждане на 

първо дете – Иван Ясенов Иванов. 

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”. 
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21. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 309/07.10.2020 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Айтян Реджебова Юсеинова за раждане на 

първо дете – Ая Айлин Недретова. 

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”. 

22. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 310/07.10.2020 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Гюляй Бехтинова Феимова за раждане на 

второ дете – Берин Феимова Керимова. 

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”. 

23. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 312/13.10.2020 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Айсел Расимова Исмаилова за раждане на 

второ дете – Дилек Исмаилова Азисова. 

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”. 

24. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 333/29.10.2020 г., относно: 

Осигуряване на собствено финансиране за изработване на Общ устройствен план на 

Община Две могили. 

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

финанси”. 

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

 

Първа точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 276/01.09.2020 г., относно: 

Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 1 за определяне размера на местните 

данъци на територията на община Две могили, област Русе. 

По нея докладва:  

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

строителство, общинска собственост, местно самоуправление и нормативна уредба”: 
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Комисията по „Териториално устройство и строителство, общинска собственост, 

местно самоуправление и нормативна уредба” разгледа на свое заседание настоящата 

докладна записка, която касае приемане на наредба за изменение на Наредба № 1. 

Последното изменение на наредбата е от 2020 г. Направените промени в Закона за 

местните данъци и такси, публикувани през август месец,  налагат изменение на наредбата 

а именно: промяна в датата за подаване на декларация за облагане с туристическия данък 

като в чл. 57, ал. 5 думите „30 януари“ да бъдат заменени с думите „31 януари“. 

Становището на комисията е предложеният ни проект на решение да бъде приет. 

Разисквания по първа точка нямаше. 

 

Мехмед Чолаков – Зам.-председател на Общинския съвет: 

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

276/01.09.2020 г. е поименно. Предлагам ви да я гласуваме анблок, имате ли нещо против? 

– Няма. В такъв случай пускам листа за поименно гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 30.10.2020 година  

 

Относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 1 за определяне 

размера на местните данъци на територията на община Две могили, област Русе. 

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

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ” 

1. Ахмед Недрет Ахмед +   

2. Бисер Йорданов Йончев +   

3. Галя Миткова Додева +   

4. Драгомир Дамянов Драганов +   

5. Ивайло Димитров Иванов +   

6. Ивайло Пенев Иванов  +   

7. Мехмед Руждиев Мехмедов  +   

8. Мехмед Селманов Чолаков +   

9. Румен Манолов Марков    

10. Соня Петрова Неделчева – Нечева  +   

11. Христина Димитрова Ефтимова +   
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12. Юлиана Кънчева Тодорова    

13. Юсеин Ахмедов Юсеинов +   

 Общо: 11 0 0 

 

По първа 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.79 от Административнопроцесуалния кодекс и 

Докладна записка с вх. № 276 от 01.09.2020 г. след проведено поименно гласуване с 11 

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

прие 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 229 

 

1. Приема Наредба за изменение на Наредба № 1 за определяне размера на 

местните данъци на територията на община Две могили, област Русе, както следва: 

§ 1. В чл. 57, ал. 5 думите „30 януари“ се заменя с „31 януари“. 

 

Втора точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 300#1/18.09.2020 г., относно: 

Приемане на Наредба за изменение и допълнение 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. Мехмед Мехмедов – член на Комисията по „Териториално устройство и 

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

Комисията по „Териториално устройство и строителство, общинска собственост, 

местно самоуправление и нормативна уредба” разгледа на свое заседание предложението 

за изменение и допълнение на нашата Наредба № 5, приета с Решение № 271/21.11.2008 г. 

на Общински съвет Две могили, на основание чл. 6, ал. 1 от Закона за местите данъци и 

такси. Последното изменение на наредбата е от 2018 г.  

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси (обн. 

в ДВ бр. 98 от 2018 г.) е променен текста на чл. 71, който урежда освобождаването от 
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заплащане на такса битови отпадъци. Съгласно нормата на чл. 71 такса не се заплаща, 

когато услугите по събиране и транспортиране на битови отпадъци и дейностите по 

третирането им не се предоставят от общината, когато имота е незастроен или не се 

ползва през цялата година, както и когато задължените лица са сключили договор за 

обслужване с лица с регистрационен документ по Закона за управление на отпадъците. 

Срокът за деклариране на тези обстоятелства е изменен и е вече 31.10 на предходната 

година. Закона изисква в Наредбата за определяне и администриране на местните такси, 

приета от Общински съвет, да бъде определен ред за освобождаване от заплащане на 

таксата при описаните обстоятелства, както и да бъде утвърден образец на декларация. 

Това налага изменение на досега действащия чл. 18а 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, област Русе. 

Причини, които налагат приемането на Наредба за изменение и допълнение 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 са да бъде определен ред за освобождаване от заплащане на услугите по 

събиране и транспортиране на битови отпадъци и дейностите по третирането им, в 

съответствие с изискванията на чл. 71 от Закона за местните данъци и такси. 

За прилагане на Наредбата за изменение и допълнение 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 не е 

необходимо разходването на допълнителни финансови средства. 

С приемане на предложените изменения се очаква въвеждането на ясен регламент 

относно реда и начина за освобождаване от заплащане на услугите по събиране и 

транспортиране на битови отпадъци и дейностите по третирането им, когато не се 

предоставят от общината, когато имота е незастроен или не се ползва през цялата година, 

както и когато задължените лица са сключили договор за обслужване с лица с 

регистрационен документ по Закона за управление на отпадъците. 

Становището на втора комисия е предложеният ни проект на решение да бъде 

приет. 

Разисквания по втора точка нямаше. 

 

Мехмед Чолаков – Зам.-председател на Общинския съвет: 

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

300#1/18.09.2020 г. е поименно. Предлагам ви да я гласуваме анблок, имате ли нещо 

против? – Няма. В такъв случай пускам листа за поименно гласуване, моля гласувайте. 
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С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 30.10.2020 година  

 

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение 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 

СЕ” 

1. Ахмед Недрет Ахмед +   

2. Бисер Йорданов Йончев +   

3. Галя Миткова Додева +   

4. Драгомир Дамянов Драганов +   

5. Ивайло Димитров Иванов +   

6. Ивайло Пенев Иванов  +   

7. Мехмед Руждиев Мехмедов  +   

8. Мехмед Селманов Чолаков +   

9. Румен Манолов Марков    

10. Соня Петрова Неделчева – Нечева  +   

11. Христина Димитрова Ефтимова +   

12. Юлиана Кънчева Тодорова    

13. Юсеин Ахмедов Юсеинов +   

 Общо: 11 0 0 

 

По втора точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 2 

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

администрация и 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. 79 от Административнопроцесуалния кодекс и Докладна записка с вх. № 300#1 от 

18.09.2020 г. след проведено поименно гласуване с 11 (единадесет) гласа „За”, 0 (нула) 

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

№ 230 

 

1. Приема Наредба за изменение и допълнение 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: 

§ 1. Чл. 18а се изменя и добива следния вид: 

(1) „Не се събира такса за: 

1. услугата по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и 

инсталации за тяхното третиране и дейността по третиране на битовите 

отпадъци – част от услугата по третиране на битовите отпадъци в съоръжения и 

инсталации, за имоти, които попадат в райони, в които тези услуги не се 

предоставят от общината; 

2. услугата по събиране и транспортиране на битови отпадъци и дейността по 

третиране на битовите отпадъци – част от услугата по третиране на битовите 

отпадъци в съоръжения и инсталации, когато имотът е незастроен или не се 

ползва през цялата година и е подадена декларация по образец, съгласно 

Приложение №3. 

3. услугата по събиране и транспортиране на битови отпадъци, когато 

задължените лица са сключили договор за обслужване с лица, получили 

регистрационен документ по Закона за управление на отпадъците за събиране и 

транспортиране на битовите отпадъци до съответните съоръжения и инсталации 

и е подадена декларация по образец, съгласно Приложение 4. 

(2) Декларациите по ал. 1, т. 2 и т. 3 се подават в Център за административно 

обслужване – отдел „Местни данъци и такси” в срок до 31.10 на предходната година. 

Декларациите по ал. 1, т. 2 и т. 3 се завеждат в нарочен регистър в информационната 

система на отдел „Местни данъци и такси”. Обстоятелствата посочени в декларациите 

подлежат на проверка от служители от отдела. За да породят последици, декларациите е 

необходимо да са подписани от всички собственици или ползватели на недвижимия имот. 

(3) За лицата, които не заплащат такса за съответната година се съставят списъци 

по населени места от отдел „Местни и данъци и такси”. Списъците се обявяват на 

информационното табло в Център за информация и услуги на гражданите и на таблата в 

сградите на кметствата. 

(4) В течение на годината за обстоятелствата, декларирани по ал. 1, т. 2 се 

извършват проверки, като се изискват справки от енергоразпределителни дружества, ВиК 

оператори за извършено потребление. В случай, че се установи, че има консумирана 
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електроенергия 100 или повече квт/ч за съответната година и/или 5 и повече куб. м вода за 

съответната година, таксата се събира в пълен размер. 

§ 2. Създава се Приложение №3 към чл. 18а, ал.1, т. 2  

Вх. №        ДО 

Община ДВЕ МОГИЛИ 

        Дирекция / Отдел  МДТ 

    ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 71, Т. 2 ОТ ЗМДТ  

за освобождаване от такса за събиране и транспортиране на битови отпадъци и 

третиране на битови отпадъци 

 

1.от...................................................................................................ЕГН.......................................

 (собствено, бащино и фамилно име и ЕГН на лицето, наименование на 

предприятието и ЕИК) 

собственик/ползвател с учредено право на ползване за декларирания имот с адрес 

....................................................................................................................................................... 

 (адрес по местоживеене или седалище и адрес на управление на предприятието)  

2.от..............................................................................................  ЕГН..........................................

 (собствено, бащино и фамилно име и ЕГН на лицето, наименование на 

предприятието и ЕИК) 

собственик/ползвател с учредено право на ползване за декларирания имот с адрес 

....................................................................................................................................................... 

 (адрес по местоживеене или седалище и адрес на управление на предприятието)  

3.от..................................................................................................ЕГН.....................................

 (собствено, бащино и фамилно име и ЕГН на лицето, наименование на 

предприятието и ЕИК) 

собственик/ползвател с учредено право на ползване за декларирания имот с адрес 

....................................................................................................................................................... 

 (адрес по местоживеене или седалище и адрес на управление на предприятието)  

4. от..............................................................................................................................................

 (собствено, бащино и фамилно име и ЕГН на лицето, наименование на 

предприятието и ЕИК) 

собственик/ползвател с учредено право на ползване за декларирания имот с адрес 

....................................................................................................................................................... 

 (адрес по местоживеене или седалище и адрес на управление на предприятието)  
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 Уважаеми господин/ госпожо ...............................,  

 

 Декларирам/е в качеството си на задължено/и лице/а за такса за битови отпадъци, че 

недвижим имот с партиден №.................................................................................................., 

     (№ под който имота е заведен в съответната община)  

представляващ ......................................................, с адрес ........................................................... 

              (вид на имота)                     (гр.(с.), район, ж.к., ул., 

бл., вх., ет., ап.)  

........................................................................................................................................................... 

няма да се ползва през цялата.................година. 

 

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни нося отговорност по чл.255 и чл. 313 

от Наказателния кодекс. 

Дата:.............................     Подпис на декларатора/ите: 

1............................................. 

2............................................. 

3…………………………… 

4……………………………. 

 

§ 3. Създава се Приложение №4 към чл. 18а, ал.1, т. 3 

Вх. №         ДО 

Община ДВЕ МОГИЛИ 

         Дирекция / Отдел  МДТ 

    ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 71, Т. 3 ОТ ЗМДТ  

за освобождаване от такса за събиране и транспортиране на битови отпадъци и 

третиране на битови отпадъци 

 

1.от...................................................................................................ЕГН.......................................

 (собствено, бащино и фамилно име и ЕГН на лицето, наименование на 

предприятието и ЕИК) 

собственик/ползвател с учредено право на ползване за декларирания имот с адрес 

....................................................................................................................................................... 

 (адрес по местоживеене или седалище и адрес на управление на предприятието)  
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2.от..............................................................................................  ЕГН..........................................

 (собствено, бащино и фамилно име и ЕГН на лицето, наименование на 

предприятието и ЕИК) 

собственик/ползвател с учредено право на ползване за декларирания имот с адрес 

....................................................................................................................................................... 

 (адрес по местоживеене или седалище и адрес на управление на предприятието)  

3.от..................................................................................................ЕГН.....................................

 (собствено, бащино и фамилно име и ЕГН на лицето, наименование на 

предприятието и ЕИК) 

собственик/ползвател с учредено право на ползване за декларирания имот с адрес 

....................................................................................................................................................... 

 (адрес по местоживеене или седалище и адрес на управление на предприятието)  

4. от..............................................................................................................................................

 (собствено, бащино и фамилно име и ЕГН на лицето, наименование на 

предприятието и ЕИК) 

собственик/ползвател с учредено право на ползване за декларирания имот с адрес 

....................................................................................................................................................... 

 (адрес по местоживеене или седалище и адрес на управление на предприятието)  

 

 Уважаеми господин/ госпожо ...............................,  

 

 Декларирам/е в качеството си на задължено/и лице/а за такса за битови отпадъци, че 

за недвижим имот с партиден №.................................................................................................., 

     (№ под който имота е заведен в съответната община)  

представляващ ......................................................, с адрес ........................................................... 

              (вид на имота)                     (гр.(с.), район, ж.к., ул., 

бл., вх., ет., ап.)  

...........................................................................................................................................................с

ме сключили договор за обслужване с лице, получило регистрационен документ по Закона 

за управление на отпадъците за събиране и третиране на битовите отпадъци до съответните 

съоръжения и инсталации. 

 

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни нося отговорност по чл. 255 и 

чл. 313 от Наказателния кодекс. 

Дата:.............................     Подпис на декларатора/ите: 

1............................................. 
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2............................................. 

3…………………………… 

4……………………………. 

 

Трета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 311/09.10.2020 г., относно: 

Промяна на административния адрес на Кметство село Могилино. 

По нея докладва:  

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

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

Община Две могили е собственик на недвижим имот по Акт за публична общинска 

собственост № 122/20.08.1999 г. на Кмета на Община Две могили, а именно: дворно 

място, съставляващо парцел XV-182 в кв. 18 по плана на с. Могилино, заедно с 

построената в него двуетажна масивна сграда – „Съвет“, на площ от 170 кв. м. Към 

момента в сградата се помещава Кметство – село Могилино.  

Постъпила е докладна записка кметския наместник на с. Могилино, с която се иска 

предприемане на действия от Кмета на Общината за преместване на административния 

адрес на Кметство с. Могилино от настоящото му местоположение в двуетажна масивна 

сграда по АПОС № 126/20.11.1999 г. с административен адрес: с. Могилино, ул 

„Възраждане“ № 69, застроена върху площ от 310 кв. м., попадаща в дворно място с площ 

от 1600 кв. м., съставляващо парцел I-220 в кв. 17 по плана на с. Могилино. 

Мотивите за преместване на административния адрес на Кметството в селото са, че 

сградата, в която ще се премести Кметството е отремонтирана; в нея освен Кметството, ще 

се помещават още Библиотеката и Медицински кабинет, което ще улесни достъпа на 

населението до публичните институции и ще се осигури адекватно административно и 

здравно обслужване; помещенията се намират на първия етаж на сградата, което ще 

улесни достъпа на местните жители (имайки предвид факта, че населението е 

застаряващо); през зимния сезон отоплението ще се осъществява по-ефикасно, тъй като 

има изградена пелетна инсталация. 

Комисията по „Териториално устройство и строителство, общинска собственост, 

местно самоуправление и нормативна уредба” разгледа на свое заседание предложеният 

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

Разисквания по трета точка нямаше. 

 

Мехмед Чолаков – Зам.-председател на Общинския съвет: 
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Колеги, гласуването по Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 

311/09.10.2020 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 30.10.2020 година  

 

Относно: Промяна на административния адрес на Кметство село Могилино. 

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

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ” 

1. Ахмед Недрет Ахмед +   

2. Бисер Йорданов Йончев +   

3. Галя Миткова Додева +   

4. Драгомир Дамянов Драганов +   

5. Ивайло Димитров Иванов +   

6. Ивайло Пенев Иванов  +   

7. Мехмед Руждиев Мехмедов  +   

8. Мехмед Селманов Чолаков +   

9. Румен Манолов Марков    

10. Соня Петрова Неделчева – Нечева  +   

11. Христина Димитрова Ефтимова +   

12. Юлиана Кънчева Тодорова    

13. Юсеин Ахмедов Юсеинов +   

 Общо: 11 0 0 

 

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, 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. 3, ал. 2, т .2, чл. 12, ал. 2 от Закона за общинската 

собственост и Докладна записка с вх. № 4881/25.09.2020 г. от кметския наместник на 

с. Могилино – Искра Илиева и Докладна записка с вх. № 311 от 09.10.2020 г. след 

проведено поименно гласуване с 11 (единадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” 

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

№ 231 

 

1. Дава съгласие да бъде променен административният адрес на Кметство с. 

Могилино от сграда с административен адрес: с. Могилино, ул. „Възраждане“ № 65, 

собственост на Община Две могили по АПОС № 122/20.08.1999 г., в сграда с 

административен адрес: с. Могилино, ул. „Възраждане“ № 69, собственост на Община Две 

могили по АПОС № 126/20.11.1999 г. 

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

изпълнение на Решението. 

 

Четвърта точка от дневния ред: 

Докладна записка от Петя Куцарова с вх. № 313/13.10.2020 г., относно: 

Информация за дейността на „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с 

умствена изостаналост” в град Две могили за 2019 г. 

По нея докладва:  

1. Галя Додева – член на Комисията по „Образование, култура, вероизповедания, 

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

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

спорта и туризма, здравеопазване и социална политика” разгледа на свое заседание 

представената информация за дейността на „Център за настаняване от семеен тип за 

пълнолетни лица с умствена изостаналост” в град Две могили за 2019 г. Към 31.12.2019 

год. броя на потребителите в ЦНСТ е 15 лица от 33  до 54 годишна възраст. 12 от лицата 

са с трайно намалена работоспособност над 90 % с чужда помощ, 3 са без чужда помощ и 

могат да водят задоволително самостоятелен начин на живот. 

Екипът, който работи с потребителите се състои от трудотерапевт, двама социални 

работници, управител, мед. сестра, 5 санитари и счетоводител.  

Съгласно утвърдените стандарти се изготвят индивидуални планове за здравни 

грижи, всички лица имат осигурен личен лекар и стоматолог, специализирана 

консултация и болнична помощ при нужда. Ежегодно се извършват профилактични 

прегледи при невролог, психиатър и гинеколог.  

Осигурени са достатъчно санитарни възли с баня, локално парно отопление на 

дизелово гориво, постоянно течаща топла вода, помещение за пране, кухня и столова, 

осигурена е и голяма дневна. На разположение на потребителите има 6 спални. 

Необходимо е обновяване на спалните помещения и санитарни възли. Чрез направени 

дарения е подменена легловата база, заедно с нови гардероби и матраци. В столовата е 
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извършен ремонт, който включва шпакловане и боядисване на стените, закупени са нови 

маси и столове.  

Потребителите са се включвали  активно  в културни мероприятия, участвали са в 

кампанията „Да изчистим България за един ден”. 

Държавното финансиране за 2019г. е било 191 184,00 лв., а дофинансирането от 

общината – 5 394.00 лв за храна. 

Становището на трета комисия е предложеният ни проект на решение да бъде 

приет. 

Разисквания по четвърта точка нямаше. 

 

Мехмед Чолаков – Зам.-председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Петя Куцарова с вх. № 313/13.10.2020 

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 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 

Общинският съвет, неговите Комисии и взаимодействието му с Общинската 

администрация и Докладна записка с вх. № 313 от 13.10.2020 г. след проведено явно 

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

„Въздържал се”, прие 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 232 

 

1. Приема Информация за дейността на „Център за настаняване от семеен тип за 

пълнолетни лица с умствена изостаналост” за 2019 г. 

Приложение: Информация за дейността на „Център за настаняване от семеен тип 

за пълнолетни лица с умствена изостаналост” за 2019 г. 

 

Пета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Петя Куцарова с вх. № 314/13.10.2020 г., относно: 

Информация за дейността на „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания” в град 

Две могили за 2019-2020 г. 

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

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

политика”: 

 С Решение № 29 по Протокол № 3/20.12.2019 година е приет график за 2020 година, 

относно изготвяне и представяне на отчети и информации на редовните заседания на 

Общински съвет - Две могили. 

 Съгласно същия е предвидено представяне на Информация за дейността на „Дневен 

център за пълнолетни лица с увреждания” за 2019-2020 г. 

 Дневният център за пълнолетни лица с увреждания в гр. Две могили е разкрит като 

държавно – делегирана дейност със Заповед РД01-2151/22.11.2019 год. на Изпълнителния 

Директор на Агенция Социално подпомагане. Капацитетът му е 10 места, към момента е 

запълнен.  

Основната цел на Социалната услуга от общността  е осигуряване на качествен 

живот, индивидуализирана грижа и подкрепа, в условия близки до семейната среда, 

осигуряващи по-добро качество на живот и възможности за пълноценно развитие и 

социално включване, гарантира  пълноценното физическо, емоционално и познавателно 

развитие  на всяко лице. Задоволяване основните жизнени потребности на потребителите 

от храна, подслон, сигурност, развитие и осигуряване на условия за тяхното надграждане. 

Предоставяне набор от услуги, грижа и занимания за формиране и развитие на хигиенни 

навици, умения за общуване, упражняване на различни социални роли и тяхното 

овладяване. Гарантиране планирането и индивидуализирането на грижите за всеки 

потребител въз основа на екипно обсъждане и екипно вземане на решение. 

За всяко лице се разработва и прилага индивидуален план за грижи. Провежданите 

дейности в “Дневен център за пълнолетни лица с увреждания”  включват здравни, 

образователни и  трудотерапевтични грижи с оглед постигане на добро здраве, целево 

използване на свободното време и интеграция в обществото. 

Към 30.09.2020 год. броя на потребителите на социалната услуга е 10 лица. През 

изминалия период  на екипа на ДЦПЛУ бе направена екипна обучителна супервизия. 

Поради настъпилата пандемия бяха преустановени обучителните дейности на персонала. 

Предстои да продължим работа в тази насока -   придобиване на допълнителна 

квалификация и умения на екипа. Срещнахме трудности при изпълнение на планираните 

дейности, работата трябваше да бъде преструктурирана в условията на COVID – 19, при 

спазването на всички противоепидемични мерки. Целият екип се мобилизира и работния 

процес не прекъсна.  

Предоставянето на СУ следва да отговаря на определени критерии и стандарти, 

които покриват основните области, свързани с основните жизнени потребности на всеки 
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човек – достатъчно храна, подслон и достъпна среда на живот, здраве и възможности за 

личностно развитие и социализация чрез достъп до информация, образование и социални 

контакти в свободното време. 

На всеки потребител е направено досие според „Указания по водене на 

документацията  в специализираните институции и социални услуги в общността /за 

лица/”. Тези досиета съдържат задължителните реквизити за ползване на СУ и 

индивидуален план, който се изготвя на 12 месеца и план за здравни грижи. В 

индивидуалните планове се отбелязва в каква насока да се работи и специфичните 

индивидуални потребности на всеки потребител. Тези досиета се водят и съхраняват от 

социалния работник. Здравните досиета се съхраняват и актуализират от медицинското 

лице. 

По отношение на осигуряването на условия и оборудване, необходими за постигане 

на максимално качество на обслужване на лицата с увреждания в ДЦПЛУ е осигурен 

санитарен възел, отговарящ на изискванията за достъпна среда, постоянно течаща топла 

вода, осигурена е и голяма дневна за трудотерапия. Специалистите имаха задоволително 

обзаведени кабинети.   

На 25.09.2020 г. започна основен ремонт в ДЦПЛУ по проект „Преустройство и 

модернизация на материалната база на ДЦПЛУ гр. Две могили, за по – добра жизнена 

среда в интерес на потребителите“ във Фонд „Социална закрила”, по Компонент 1 

„Придобиване на на база за предоставяне на социални услуги“ дълготрайни активи, 

текущо поддържане на материалната база и изграждане на нова, реконструкция и 

модернизация на съществуващата материална база. Това ще допринесе по-благоприятни 

условия на труд на персонала и по-уютна среда за потребителите. Това ни дава добър 

старт в работния процес и възможност за качествено предоставяне на услугата. 

Екипът, който работи с потребителите се състои от трудотерапевт, социален 

работник, управител, санитар и счетоводител. По методика числеността на персонала 

трябва да е 4, към момента са заети 3.5. Свободните длъжности – 0.5 е за медицинска 

сестра.  

За периода декември 2019 – септември 2020 год., от всички потребители е събрана 

и внесена такса за ползване на социална услуга, съгласно „Тарифа за таксите за 

социалните услуги, финансирани от републиканския бюджет”. Сумата от 1678.50 лв., е 

преведена по сметката на Фонд „Социална закрила” в срок оказан в горецитираната 

тарифа. Няма лица, които не заплащат такса и/или дължат такава за стар период. 

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

спорта и туризма, здравеопазване и социална политика” разгледа на свое заседание 

информацията и излезе със становище тя да бъде приета в представения и вид. 
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 Разисквания по пета точка нямаше. 

 

Мехмед Чолаков – Зам.-председател на Общинския съвет: 

Колеги, гласуването по Докладна записка от Петя Куцарова с вх. № 314/13.10.2020 

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 

Общинският съвет, неговите Комисии и взаимодействието му с Общинската 

администрация и Докладна записка с вх. № 314 от 13.10.2020 г. след проведено явно 

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

„Въздържал се”, прие 

 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 233 

 

1. Приема Информация за дейността на „Дневен център за пълнолетни лица с 

увреждания” за 2019-2020 г. 

Приложение: Информация за дейността на „Дневен център за пълнолетни лица с 

увреждания” за 2019-2020 г. 

 

Шеста точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 315/14.10.2020 г., относно: 

Бракуване на движима вещ – общинска собственост. 

По нея докладва:  

1. Ахмед Недрет – член на Комисията по „Териториално устройство и 

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

Община Две могили е собственик на моторно превозно средство Фолксваген 253 с 

рег. № Р 9598 РА, Рама № WV2ZZZ25ZLH020219, двигател № KY057229. 

Със заповед на Кмета на Общината е назначена комисия, която да извърши 

проверка и да събере необходимите документи, относно техническото състояние на 

превозното средство. Комисията установи, че  автомобила има множество забележки по 

външния си вид. Не е в движение поради техническа неизправност, изразяваща се в 

проблеми в двигателя, съединителя, стартера, не работи отоплителната система и не 
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подлежи на ремонт. Годината на производство е 1989 г. трудно се намират резервни части 

и детайли на достъпни цени. Предложението на комисията е да се премине в процедура за 

бракуване на превозното средство. Комисията предлага автомобилът да бъде предаден за 

вторични суровини като отделни части и детайли да бъдат запазени. 

Комисията по „Териториално устройство и строителство, общинска собственост, 

местно самоуправление и нормативна уредба” разгледа на свое заседание предложения ни 

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

Разисквания по шеста точка нямаше. 

  

Мехмед Чолаков – Зам.-председател на Общинския съвет: 

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

315/14.10.2020 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 30.10.2020 година  

 

Относно: Бракуване на движима вещ – общинска собственост. 

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

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ” 

1. Ахмед Недрет Ахмед +   

2. Бисер Йорданов Йончев +   

3. Галя Миткова Додева +   

4. Драгомир Дамянов Драганов +   

5. Ивайло Димитров Иванов +   

6. Ивайло Пенев Иванов  +   

7. Мехмед Руждиев Мехмедов  +   

8. Мехмед Селманов Чолаков +   

9. Румен Манолов Марков    

10. Соня Петрова Неделчева – Нечева  +   

11. Христина Димитрова Ефтимова +   

12. Юлиана Кънчева Тодорова    

13. Юсеин Ахмедов Юсеинов +   

 Общо: 11 0 0 
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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, чл. 36. ал. 4 Наредба № 7 за реда за придобиване, 

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

могили, област Русе, чл. 143, ал. 6 от Закона за движение по пътищата, чл. 3, ал. 2, т. 

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

комисии и взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с 

вх. № 315 от 14.10.2020 г. след проведено поименно гласуване с 11 (единадесет) гласа 

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

 

РЕШЕНИЕ 

№ 234 

 

1. Дава съгласие да бъде бракувано моторно превозно средство Фолксваген 253 с 

рег. № Р 9598 РА, Рама № WV2ZZZ25ZLH020219, двигател № KY057229. 

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

за изпълнение на решението. 

 

Седма точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 316/14.10.2020 г., относно: 

Приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците в Община Две могили за 2021/2022 г. 

По нея докладва:  

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

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

политика”: 

С Решение № 29, взето на заседание на Общински съвет – Две могили с Протокол 

№ 3/20.12.2019 г. е приет график за 2020 г., относно изготвяне и представяне на програми, 

планове, доклади, отчети и информации, които следва да бъдат представени на редовните 

заседания на Общински съвет - Две могили. 

 Съгласно същия за 2020 г. е предвидено представяне и приемане на Общинска 

стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Две могили 

за 2021/2022 г.“ 

 Общинската стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от 

община Две могили е разработена в изпълнение на разпоредбата на чл. 197, ал. 1 и ал. 2 от 

Закона за предучилищното и училищното образование и в съответствие с Областната 
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стратегия за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците 2021/2022 г. на 

област Русе, приета с Протокол № 1/2020 година на заседание на Областен съвет за 

развитие. 

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

спорта и туризма, здравеопазване и социална политика” разгледа на свое заседание 

подробно стратегията и излезе със становище тя да бъде приета във вида, в който ни е 

предложена. 

Разисквания по седма точка нямаше. 

 

Мехмед Чолаков – Зам.-председател на Общинския съвет: 

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

316/14.10.2020 г. е явно, моля гласувайте. 

 

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

т. 12 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл.197, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното 

образование, чл. 3, ал. 2, т. 10 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация и Докладна записка с вх. № 316 от 14.10.2020 г. след проведено явно 

гласуване с 11 (единадесет) гласа „За”, 0 (нула) глас „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържал се”, прие 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 235 

 

1. Приема Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците в Община Две могили за 2021/2022 г. 

2. Упълномощава Кмета на общината да предприеме необходимите действия за 

изпълнение на решението. 

Приложение: Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците в Община Две могили за 2021/2022 г. 

 

Осма точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 318/15.10.2020 г., относно: 

Годишен доклад за състоянието на защитата при бедствия на територията на община Две 

могили и готовността за зимен експлоатационен сезон 2020-2021 г. 
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По нея докладва:  

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

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

животновъдство и гори, екология и други дейности”: 

Четвърта комисия разгледа много подробно годишния доклад за състоянието на 

защитата при бедствия на територията на община Две могили и готовността за зимен 

експлоатационен сезон 2020-2021 г. Комисията като цяло прие така представения доклад, 

но с една забележка – в по-голямата си част докладът представя борбата с Ковид – 19, 

което е и разбираемо, виждаме, че всички мерки и препоръки са изпълнени, съгласно 

заповедите на Министъра на здравеопазването. Комисията, обаче има една забележка, 

относно подготовката на общината за зимен експлоатационен сезон 2020-2021 г. От 

доклада става ясно, че към днешна дата няма още сключени договори за зимного 

снегопочистване, няма сключени договори и за поставяне на пънта маркировка по 

общинската пътна мрежа. Всички знаят, че в Община Две могили има пътни участъци, 

които са трудно проходими, дори и при най-малкия снеговалеж – такива са участъците 

Баниска – Помен; Баниска – Могилино; Бъзовец; Батишница. Все още не е доставен пясък 

по кметствата, може вече да са го получили, но той не е разпределен по пътните платна, 

както се прави всяка година. Идеята ни е такава, че не може да се разчита на това, че все 

още е хубаво времето, защото това е рутинен проблем и според нас тези договори 

трябваше да бъдат сключени в средата на м. октомври.  

Другото, на което нашата комисия има забележка е, че въпреки заостреното 

внимание от страна на г-н Дамянов още през пролетта, относно пътната маркировка, 

такава все още не е положена и все още не е сключен договор за поставянето на такава, а 

знаете че есенните слани и мъгли започват още през м. септември. 

Това са нашите забележки към годишния доклад и към ръководството на 

Общината. Мерки трябва да се вземат своевременно и както казах вече – това един 

рутинен проблем, който ежегодно се взема. Трябва ли отново зимата да ни изненадва? 

В разискванията по осма точка участие взеха: 

1. Бисер Йончев – Общински съветник: 

В доклада са изброени разработените планове на Общината, а именно: План за 

действие при силни бури, снегонавяване и обледеняване в община Две могили; План за 

действие при наводнение в община Две могили; План за действие при пожари, горски и 

полски пожари в община Две могили; План за действие при земетресение в община Две 

могили; План за действие при радиоактивно замърсяване община Две могили. 

Въпросът ми е – с какви технически средства са обезпечени тези планове ако недай 

си Боже се случи нещо на нашата територия? 
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По надолу в доклада са изброени индивидуалните средства за защита , като: 

средства за защита на дихателните органи – филтриращи и изолиращи противогази, 

детски противогази, детски защитни камери, респиратори и противопрахови маски; 

средства за защита на кожата – защитни ръкавици, защитни чорапи, защитни престилки, 

защитни облекла; специализирани филтри за опасни химически и радиоактивни 

вещества; средства за йодна профилактика; други индивидуални средства за защита, 

предназначени за предпазване на дихателните органи, очите и кожата от опасни 

химически или радиоактивни вещества, или биологични агенти. Индивидуалните 

средства за защита на населението, които Община Две могили съхранява на склад са: 

Таблетки калиев йодит;  Филтриращи и изолиращи противогази за деца и възрастни. 

Въпросът ми тук е – налични ли са такива средства, годни ли са и какъв брой жители 

могат да бъдат обезпечени? 

2. Драгомир Дамянов – Общински съветник: 

Искам да обърна внимание, във връзка с подготовката на Общината за зимния 

сезон 2020 – 2021 г. 

В представения ни доклад се казва, че за изминалия зимен период 2019-2020 г. 

снегопочистването и опесъчаването на общинска пътна мрежа възлиза на 42 670,43 лв. 

Това означава, че имаме излишък приблизително около 200 хил. лева. За зимен сезон 

2020-2021 г. са предвидени средства в размер на 222 881,67 лв., разпределени както 

следва: 

- Налични по сметка 79 781,67 лв.; 

- Налични по Себра – 107 325,00 лв.; 

- Очаквани до 31.10.2020 г. – 35 775,00 лв. 

Това е една много сериозна сума, която стои по сметките на Общината без да се 

използва рационално. Какво се предвижда да се прави със тези средства? Предвижда ли се 

да се закупи някаква техника, с която да се подпомогне почистването на улиците през 

зимния сезон, включително и през пролетно – есенния сезон. 

В тези участъци, които се заледяват, които колежката Нечева засегна – така е 

направено с организацията, че отговорникът по гражданска защитя трябва да съобщи на 

дежурния къде в даден момент трябва да се опесъчава и да се хвърля луга, а това става 

рано в сутрешните часове, около 5-6 часа. Докато дойдат на работа и докато се 

организират, хората вече са тръгнали по пътищата и имат проблеми с придвижването. 

Необходима е една по-целенасочена организация и оптимизация на информационното 

уведомяване на сключилите договори, които своевременно да излизат още в 5:00 часа 

сутринта, да могат да опесъчават тези участъци, които могат да доведат до ПТП. 
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Другото, което искам да кажа е на 19.10. тази година е минал срокът за подаване на 

оферти за снегопочистването.  Имам информация от миналата година от фирмите, с които 

са сключени договорите да изпълняват зимното почистване, че в различни участъци на 

територията на Две могили се заплащат различни цени. Мога да дам пример – за района на 

автогарата около 72 – 73 лева, а за района около дванадесетте стола – 95 лева… Понеже не 

сме запознати с тръжните изисквания, в тръжната документация изисква ли се тези, които 

участват в подаването на документи каква налична техника имат – дали е собствена, дали 

е наета, защото е известно, че последните 2-3 години някои хора с един джип, слагат 

опред едно гребло и чистят града и при един по-голям сняг от 20 и повече см това е 

неефективно и само се разкарват напред – назад с вдигнато гребло, не извършват никаква 

дейност, а вземат парите от Общината.  

3. Божидар Борисов – Кмет на Общината:  

Проблемът със снегопочистването не е само за нашата Община, а и за много други 

общини.  

По отношение на въпросите на г-н Йончев какви средства предвиждаме по 

плановете при бедствия – както знаете Общината не разполага с такива средства и не е 

необходимо да разполага, тъй като нито имаме специалисти, нето може една община да 

поддържа такава техника при евентуални нужди. Затова се пристъпва към наемането на 

частни фирми, които да действат при такава ситуация. Както знаете преди една година 

или две години се наложи т.нар. ротори да пробиват едни преспи около 3-4 м и се оказа, 

че такава техника на територията на област Русе има само един, който е към областта и 

със направена от наша страна заявка по спешност се наложи да дойде и да действа на 

територията на нашата община. 

В моите правомощия като кмет имам пълните права с моя заповед да обявя 

бедствено положение, за да мога да мобилизирам, т.е. не да питам фирмите, които 

разполагат с дадена техника дали ще ми я осигурят, а директно с моя заповед. 

Предвиждам го като вариант, когато настъпи такава тежка ситуация на момента се 

обявява бедственото положение с моя заповед и ако няма добронамереност, мога да се 

възползвам от другите си права за мобилизиране на техника и почистване на участъците 

където е необходимо. 

По отношение на въпроса за бройките предпазни средства – проверяват се всяка 

година, инвентаризират се от гледна точка на броя и от гледна точка на състоянието.  

По отношение на въпросите на г-н Драганов за рационалността – връщам се 5 

години назад, по сметката на общината нямаше нито един запазен лев за снегопочистване, 

заедно с неразплатените фактури с предишния зимен сезон. Сега това, което го цитирате 

като цифри, поне финансови средства имаме достатъчно, с които мога така по-спокойно 
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да пристъпя към наемането на техника, ще можем веднага да платим, тъй като техниката, 

която купи общината с цялостно оборудване плюс гребло се ползва за почистване на 

общите площи на територията на общината.  

За заледените участъци – една от фирмите има вече доста добро оборудване, обаче 

е един автомобил за цялата територия на общината. Решението на този въпрос е към 

кметовете на населени места – имат работници, шасита, пясък и сол и оттам нататък вече 

си е до организация на кмета на съответното село.  

По отношение на цените – този въпрос го поставям винаги и когато ходя на 

семинари и срещи с други общини, защото държавата не е помислила за тези хора, че ако 

няма сняг няма и пари, но тези хора са закупили техника, инвестирали са, а нямат никакво 

обезщетение за това. Поддържат механици и шофьори, на които им вървят заплатите и 

няма как аз при липсата на сняг да им плащам някакви суми. С такава техника разполагат 

земеделските кооперации, земеделските производители и тъй като с тази техника се 

обработват земите на хората, които живеят там е нормално и те да почистват. 

От там идват и различните цени. Според мен това би трябвало да бъде по ЗОП с 

конкурс, за който ние залагаме съответните позиции със съответните изисквания и никой 

не се явява. 

Подобна е ситуацията и за пътната маркировка – запожили сме направата на пътна 

маркировка на 35 км, имаме финансови средства, но се яви една единствена фирма с 

грешни документи. 

4. Драгомир Дамянов – Общински съветник: 

Вие казахте, че при обявяване на бедствено положение можете да мобилизирате с 

Ваша заповед земеделската техника. Въпросът ми е – има ли служител в общината, който 

да разполага с КТИ, защото земеделската техника, която няма номера е регистрирана в 

КТИ. 

Най – големият проблем при евентуален снеговалеж е входа на Две могили от Русе, 

там стават големи навявания и голяма част от хората, които пътуваме от Русе минаваме от 

разклона на Обретеник за Две могили, но там около 200 м от пътния участък е на Община 

Борово и не се чисти. При сключване на договорите би следвало да се сключи някакво 

споразумение този участък да се чисти 

5. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Да, имаме такъв служител. За този участък, за който говорите половината се чисти 

от Община Борово, другата половина от нас. 

6. Бисер Йончев – Общински съветник: 

Като казах „технически средства“, имах предвид не само техника. Бъпросът ми 

беше има ли достатъчно топалки за гасене на пожар, кирки, лопати, маски, ръкавици и т.н. 
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Не е важно аз да получа отговор, важното е населението да знае как го обезпечила 

общината. 

7. Мехмед Чолаков – Зам.-председател на Общинския съвет: 

Мисля, че ви беше отговорено. Тук аз искам само да добавя – да, г-н Кмете, ние Ви 

предоставихме достатъчно правомощия за закупуването на всякакви защитни средства, 

разполагате с достатъчно парични средства. Преди време общинските съветници си 

дадохме съгласието от бюджета на Общинския съвет всичко, което остава като икономия 

да го използвате за такива цели.  

Освен това искам да кажа, че при положение, че тази година имаме голям преходен 

остатък от зимното почистване през 2019 година в размер на близо 200 х. лева, няма да е 

излишно общината да помисли да пристъпи към закупуването на автомобил за 

опесъчаване с гребло за почистване, говоря за по-сериозна и по-тежка машина. 

 

Мехмед Чолаков – Зам.-председател на Общинския съвет: 

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

318/15.10.2020 г. е явно, моля гласувайте. 

 

След приключване на разискванията по осма точка от дневния ред, 

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от 

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

и взаимодействието му с общинска администрация, и във връзка с Решение № 29, 

взето на заседание на Общински съвет-Две могили с Протокол № 3/20.12.2019 г. и 

Докладна записка с вх. № 318 от 15.10.2020 г. след проведено явно гласуване с 10 

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

 

РЕШЕНИЕ 

№ 236 

 

1. Годишен доклад за състоянието на защитата при бедствия на територията на 

община Две могили и готовността за зимен експлоатационен сезон 2020-2021 г. 

Приложение: Годишен доклад за състоянието на защитата при бедствия на 

територията на община Две могили и готовността за зимен експлоатационен сезон 2020-

2021 г. 

 

Девета точка от дневния ред: 
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Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 319/16.10.2020 г., относно: 

Отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост с идентификатор 

20184.146.270 по КККР на гр. Две могили. 

По нея дкладва:  

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”: 

Община Две могили е собственик на поземлен имот с Идентификатор 

20184.146.270 по КККР на гр. Две могили, с площ от 192 887 кв. м., с трайно 

предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: „Гори и храсти в 

земеделска земя“, категория на земята - VI, находящ се в землището на гр. Две могили.  

В деловодството на Общината е постъпило заявление за наемане на част от 

гореописания имот с приблизителна площ на частта от 3,500 дка, намираща се в северния 

край на имота за сезонно отглеждане на дребни преживни животни,  овце.  

 Към настоящият момент имота е свободен и не се използва за нуждите на 

Общината. Същия е извън урбанизираната територия, граничи със пасище, което го прави 

подходящ за сезонно отглеждане на животни и това няма да промени функциите на 

територията, да възпрепятства осъществяването на други дейности в нея и да увреди 

почвата. В тази връзка предлагам горепосочената част от имота да бъде отдадена под 

наем, след провеждане на публичен търг с явно наддаване. Имота не е включен в 

Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост на 

Община Две могили през 2020 година. 

Комисията по „Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно 

придобитото имущество, сигурност, земеделие, животновъдство и гори, екология и други 

дейности” разгледа на свое заседание докладната записка и излезе със становище 

предложеният ни проект на решение в нея да бъде приет. 

 Разисквания по девета точка нямаше. 

 

Мехмед Чолаков – Зам.-председател на Общинския съвет: 

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

319/16.10.2020 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 30.10.2020 година  
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Относно: Отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост с 

идентификатор 20184.146.270 по КККР на гр. Две могили. 

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

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ” 

1. Ахмед Недрет Ахмед +   

2. Бисер Йорданов Йончев +   

3. Галя Миткова Додева +   

4. Драгомир Дамянов Драганов +   

5. Ивайло Димитров Иванов +   

6. Ивайло Пенев Иванов  +   

7. Мехмед Руждиев Мехмедов  +   

8. Мехмед Селманов Чолаков +   

9. Румен Манолов Марков    

10. Соня Петрова Неделчева – Нечева  +   

11. Христина Димитрова Ефтимова +   

12. Юлиана Кънчева Тодорова    

13. Юсеин Ахмедов Юсеинов +   

 Общо: 11 0 0 

 

По девета 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. 41, ал. 1, чл. 43, ал. 1 и ал. 5 и чл. 51 от Закона за 

горите и чл. 15 и чл. 16, ал. 1 от Наредба № 23 за управление на общинските горски 

територии в община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 319 от 

16.10.2020 г. след проведено поименно гласуване с 11 (единадесет) гласа „За”, 0 (нула) 

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

 

РЕШЕНИЕ 

№ 237 

 

1. Дава съгласие за допълване на Раздел IV от Годишната програма за управление и 

разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Две могили за 2020 г., като се 

прибавя следният имот в землището на гр. Две могили: ПИ с идентификатор 
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20184.146.270 по КККР на гр. Две могили, с площ от 192 887 кв. м., с трайно 

предназначение на територията: „земеделска“, с начин на трайно ползване: „Гори и храсти 

в земеделска земя“, категория на земята - VI, частна общинска собственост. 

2. Дава съгласие да бъде отдаден под наем за отглеждане на дребни преживни 

животни – овце, след провеждане на публичен търг с явно наддаване за срок от 10 (десет) 

години следният имот - частна общинска собственост, а именно: част от имот с площ от 

3,500 дка, намираща се в северния край на поземлен имот с Идентификатор 20184.146.270 

по КККР на гр. Две могили, с площ от 192 887 кв. м., с трайно предназначение на 

територията: „земеделска“, с начин на трайно ползване: „Гори и храсти в земеделска 

земя“, категория на земята - VI, находящ се в землището на гр. Две могили.   

 3. Началната годишна наемна цена при провеждането на търга е 60,00 лв. 

(шестдесет лева и нула стотинки) на декар или общо 210,00 лева (двеста и десет лева и 

нула стотинки). 

3.1. Стъпка на наддаване – 10 % (десет процента) от началната цена. 

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

изпълнение на решението. 

5. В тридневен срок от подписването на договора за отдаване под наем да се 

представи копие от същия в Общински съвет. 

 

Десета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 320/16.10.2020 г., относно: 

Допълнение на приложение 6 по т. 9 от Решение № 48 прието с Протокол № 4/31.01.2020 

г. 

По нея докладва:  

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

Постъпило с предложение да се заплащат частично пътните разходи на Сениха 

Арифова Тасим – старши счетоводител в Община Две могили, което налага да се вземе 

решение за допълнение на приложение 6 по т. 9 от Решение № 48 прието с Протокол № 

4/31.01.2020 г. 

Комисията по „Бюджет и финанси“ разгледа на свое заседание предложението и 

излезе със становите то да бъде прието. 

Разисквания по десета точка нямаше. 

 

Мехмед Чолаков – Зам.-председател на Общинския съвет: 

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

320/16.10.2020 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 30.10.2020 година  

 

Относно: Допълнение на приложение 6 по т. 9 от Решение № 48 прието с 

Протокол № 4/31.01.2020 г. 

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

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ” 

1. Ахмед Недрет Ахмед +   

2. Бисер Йорданов Йончев +   

3. Галя Миткова Додева +   

4. Драгомир Дамянов Драганов +   

5. Ивайло Димитров Иванов +   

6. Ивайло Пенев Иванов  +   

7. Мехмед Руждиев Мехмедов  +   

8. Мехмед Селманов Чолаков +   

9. Румен Манолов Марков    

10. Соня Петрова Неделчева – Нечева  +   

11. Христина Димитрова Ефтимова +   

12. Юлиана Кънчева Тодорова    

13. Юсеин Ахмедов Юсеинов +   

 Общо: 11 0 0 

 

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

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

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

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация, чл. 124, ал. 2 от Закона за публичните финанси, чл. 39, 

ал. 1 от Наредба № 6 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за 

местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и 

отчитане на бюджета на Община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. 

№ 320 от 16.10.2020 г. след проведено поименно гласуване с 11 (единадесет) гласа 

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

№ 238 

 

1. Допълва приложение 6 с т. 9 от Решение № 48 прието с протокол № 4/31.01.2020 

г., както следва: 

№ 

 

Име на пътуващия % Месторабота Длъжност Маршрут 

9. Сениха Арифова Тасим 85 Община Две 

могили 

Старши 

счетоводител 

Батишница – Две могили 

- Батишница 

2. Средствата за изплащане на пътни разходи са за сметка на бюджета и се 

изплащат от 01.10.2020 г. 

3. Упълномощава Кмета на Общината да предприеме необходимите действия за 

изпълнение на решението. 

 

Единадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 321/19.10.2020 г., относно: 

Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на 

гр. Две могили. 

По нея докладва:  

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

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

Община Две могили е собственик на имот - частна общинска собственост по Акт за 

частна общинска собственост № 3503/04.01.2012 г., находящ се в землището на град Две 

могили, а именно поземлен имот с идентификатор 20184.1.2532 по КККР на гр. Две 

могили, с площ от 11418 кв. м., вид територия – урбанизирана, с НТП „За складова база“, 

с адрес гр. Две могили, ул. „Чавдар войвода“ № 3-А. 

Имотът не се стопанисва по описания начин на трайно ползване: „за складова база“ 

и към настоящия момент има проявен интерес от ползватели на земеделски земи за 

наемане на описания имот за отглеждане на едногодишни полски култури. 

Имотът се намира в урбанизираната територия на град Две могили, граничи с 

улица и лесно би могъл да бъде електрифициран и водоснабден. В интерес на жителите на 

Община Две могили е посочения имот да бъде предоставен под наем или продаден на 

потенциални инвеститори, които биха инвестирали в изграждането на предприятия и 

разкриването на нови работни места. Към настоящия момент, такъв интерес към имота не 

е проявяван. До появата на такива инвеститори е целесъобразно този имот да бъде ползван 

и в Общината да постъпват приходи от него. В тази връзка предлагам същия да бъде 
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отдаден под наем за срок до 10 години чрез провеждане на публичен търг с явно 

наддаване за отглеждане на едногодишни полски култури. 

Съгласно чл. 14, ал. 8 от Закона за общинската собственост, наемните цени се 

определят от Общински съвет. В Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и 

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

№ 1 от тарифите за определяне на начални наемни цени за отдаване под наем на 

общински нежилищни имоти не е предвидена начална наемна цена за отдаване под наем 

на имоти попадащи в урбанизираната територия, които ще се използват за отглеждане на 

едногодишни полски култури. Съгласно т. 1 от Приложение № 3 от Наредба № 7 на 

Община Две могили началната (базисна) цена за предоставяне под наем на обработваеми 

земеделски земи от ОПФ, чрез търг или конкурс за отглеждане на едногодишни полски 

култури за имоти III /трета/ категория е 46,00 лв. (четиридесет и шест лева) на дка. 

Средното рентно плащане за земеделски земи в землището на гр. Две могили за 

стопанската 2018/2019 г. е в размер около 60,00 лв. (шестдесет лева) на дка.  

Имотът ще бъде отдаден под наем след провеждане на публичен търг с явно 

наддаване, като това гарантира спазване на състезателният принцип и достигане на по-

висока наемна цена от началната. 

Становището на втора комисия е предложеният ни проект на решение да бъде 

приет. 

Разисквания по единадесета точка нямаше. 

 

Мехмед Чолаков – Зам.-председател на Общинския съвет: 

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

321/19.10.2020 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 30.10.2020 година  

 

Относно: Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, находящ 

се в землището на гр. Две могили. 

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

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ” 

1. Ахмед Недрет Ахмед +   

2. Бисер Йорданов Йончев +   

3. Галя Миткова Додева +   
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4. Драгомир Дамянов Драганов +   

5. Ивайло Димитров Иванов +   

6. Ивайло Пенев Иванов  +   

7. Мехмед Руждиев Мехмедов  +   

8. Мехмед Селманов Чолаков +   

9. Румен Манолов Марков    

10. Соня Петрова Неделчева – Нечева  +   

11. Христина Димитрова Ефтимова +   

12. Юлиана Кънчева Тодорова    

13. Юсеин Ахмедов Юсеинов +   

 Общо: 11 0 0 

 

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

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

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

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, чл. 8, ал. 1 и ал. 4, чл. 14, ал. 1 и 

ал. 8 от Закона за общинската собственост, чл. 20, ал. 1 от Наредба № 7 за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост в 

Община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 321 от 19.10.2020 г. след 

проведено поименно гласуване с 11 (единадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” 

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

 

РЕШЕНИЕ 

№ 239 

 

1. Дава съгласие да бъде отдаден под наем за срок от 10 (десет) години за 

отглеждане на едногодишни полски култури следният имот частна общинска собственост, 

находящ се в град Две могили, Община Две могили, област Русе - поземлен имот с 

идентификатор 20184.1.2532 по КККР на гр. Две могили, с площ от 11418 кв. м., вид 

територия – урбанизирана, с НТП „За складова база“, с адрес гр. Две могили, ул. „Чавдар 

войвода“ № 3-А по Акт за частна общинска собственост № 3503/04.01.2012 г. 

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

наддаване по реда на глава седма от Наредба № 7 на Община Две могили. 
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3. Определя началната годишна наемна цена при провеждането на търга да бъде 

618,47 лв. (шестстотин и осемнадесет лева и четиридесет и седем лева) без ДДС и 742,17 

лв. (седемстотин четиридесет и два лева и седемнадесет стотинки) с ДДС. 

4. Определя стъпка на наддаване – 10 % от началната цена. 

5. Определя депозит за участие в тръжната процедура в размер на 10 % от 

началната тръжна цена. 

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

изпълнение на решението. 

7. В тридневен срок от подписването на договора за отдаване под наем да 

представи копие от същия в Общински съвет. 

 

Дванадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 322/19.10.2020 г., относно: 

Утвърждаване на годишен план и обем на ползванията на дървесина от горски територии, 

собственост на Община Две могили за 2021 г. и определяне начина на ползване и начална 

цена на дървесината. 

По нея докладва:  

1. Христина Ефтимова – член на Комисията по „Противодействие на 

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

животновъдство и гори, екология и други дейности”: 

Съгласно чл. 7, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението 

на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на 

дървесина и недървесни горски продукти, ползването на дървесина от горските територии 

– общинска собственост се извършва въз основа на годишен план, изготвен от общината, 

като обемите за ползване на дървесина се определят в съответствие с горскостопанския 

план на съответната община (Приложение № 1 към настоящата докладна записка). 

Предвиденото ползване на дървесина е съобразено с горскостопанския план на Община 

Две могили – 2013-2023 г.  

Годишният план се одобрява от кмета на Общината по решение на Общинския 

съвет, а процедурите за ползване на дървесина се провеждат при наличие на одобрен 

годишен план за съответната община. 

Във връзка с изпълнението на годишния план и провеждането на тръжни 

процедури за продажба на стояща дървесина на корен е необходимо да се определят 

начални тръжни цени представени ни в Приложение № 2 към настоящата докладна 

записка. 
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Комисията по „Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно 

придобитото имущество, сигурност, земеделие, животновъдство и гори, екология и други 

дейности” разгледа на свое заседание предложеният ни проект на решение и излезе със 

становище той да бъде приет. 

Разисквания по дванадесета точка нямаше. 

 

Мехмед Чолаков – Зам.-председател на Общинския съвет: 

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

322/19.10.2020 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 30.10.2020 година  

 

Относно: Утвърждаване на годишен план и обем на ползванията на дървесина от 

горски територии, собственост на Община Две могили за 2021 г. и определяне начина на 

ползване и начална цена на дървесината. 

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

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ” 

1. Ахмед Недрет Ахмед +   

2. Бисер Йорданов Йончев +   

3. Галя Миткова Додева +   

4. Драгомир Дамянов Драганов +   

5. Ивайло Димитров Иванов +   

6. Ивайло Пенев Иванов  +   

7. Мехмед Руждиев Мехмедов  +   

8. Мехмед Селманов Чолаков +   

9. Румен Манолов Марков    

10. Соня Петрова Неделчева – Нечева  +   

11. Христина Димитрова Ефтимова +   

12. Юлиана Кънчева Тодорова    

13. Юсеин Ахмедов Юсеинов +   

 Общо: 11 0 0 

 

По дванадесета 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 
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местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 2 от Правилник № 1 за организация и 

дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация, чл. 112, ал. 1, чл. 114, ал. 1 от Закона за горите, чл. 5, ал. 

1 и ал. 3, чл. 7, ал. 1 и ал. 4, чл. 10, ал. 1, т. 1 и  т. 3, чл. 12, ал. 1, т. 1, чл. 46, чл. 49, ал. 

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

изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост 

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

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

могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 322 от 19.10.2020 г. след проведено 

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

гласа „Въздържал се”, прие 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 240 

 

1. Утвърждава годишен план и обем на ползване за 2021 г. съгласно образец, 

посочен в Наредбата по чл. 95, ал. 1 от Закона за горите, за ползване на дървесина от 

горски територии, собственост на Община Две могили по Приложение № 1 към 

настоящото решение. 

1.1. Дава съгласие да се извърши ползване - сеч и добив на дървесина в следните 

общински имоти, включени в годишния план за ползване на дървесина от горски 

територии, собственост на Община Две могили, както следва: 

Позиция 
Отдел, 

подотдел 

Площ на 

сечището 

по ГСП, 

ха 

Основен 

дървесен 

вид 
Землище 

Имот с 

идентификатор 

по КККР 

Номер 

на имот 

по КВС 

Площ на 

имота, м² 

1. 324 т 1,7 Чер бор Пепелина 55837.45.1 045001 24266 

2. 324 ю 1,1 Чер бор Две могили 20184.63.273 000273 86243 

3. 324 я 9,6 Чер бор Две могили 20184.39.256 000256 96389 

4. 306 т 4,2 Чер бор Острица 54362.71.167 000167 125139 

5. 306 с 1,7 Чер бор Острица 54362.71.165 000165 19075 

6. 92 б 9,3 Чер бор Баниска 02587.128.384 000384 90749 

7. 92 в 0,9 Чер бор Баниска 02587.128.385 000385 11294 

8. 304 с 5,2 Чер бор Две могили 20184.139.130 000130 110709 

9. 92 а 0,7 Чер бор Баниска 02587.128.383 000383 7308 

10. 92 б 9,3 Чер бор Баниска 02587.128.384 000384 90749 

11. 92 в 0,9 Чер бор Баниска 02587.128.385 000385 11294 
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12. 92 ж1 0,3 Чер бор Баниска 02587.165.582 000583 16752 

13. 92 х1 0,5 Чер бор Баниска 02587.165.561 000561 15549 

14. 106 щ 0,5 Акация Могилино 30380.72.144 000144 4468 

15. 210 и 0,5 Акация Чилнов 81373.5.103 000011 4941 

16. 211 ж1 0,6 Акация Батишница 02868.53.18 000018 5673 

17. 237 д 0,8 Акация Острица 54362.47.269 000269 8471 

18. 252 з 0,4 Акация К. Върбовка 36364.35.128 000128 79416 

19. 278 ж 0,8 Акация Кацелово 36703.92.261 000261 7868 

20. 278 з 0,7 Акация Кацелово 36703.92.255 000255 6760 

21. 303 и 0,2 Акация Две могили 20184.60.381 000056 101841 

22. 306 б 1 Акация Острица 54362.10.56 000056 224503 

23. 306 л 3,1 Акация Острица 54362.10.56 000056 224503 

24. 307 к 0,6 Акация Баниска 02587.202.340 000340 4705 

25. 307 л 0,3 Акация Баниска 02587.202.346 000346 241540 

26. 324 м 7,5 Акация Пепелина 55837.17.1 017001 74699 

27. 324 а1 0,6 Акация Пепелина 55837.15.1 015001 5545 

28. 324 б1 0,9 Акация Пепелина 55837.15.1 057001 9174 

29. 305 б1 1,4 Акация Батишница 02868.37.134 000134 14286 

30. 216 е2 4,1 Акация Бъзовец 07212.167.1 167001 46149 

1.2. Ползването на дървесината в определените в позиции от 1 до 29 включително 

подотдели да се осъществи съгласно чл. 112, ал. 1, т. 1 от Закона за горите, чрез продажба 

на стояща дървесина на корен.  

1.3. Ползването на дървесината в определения в позиция 30 подотдел да се 

осъществи съгласно чл. 112, ал. 1, т. 2 от Закона за горите, чрез добив и продажба на 

добитата дървесина по ценоразпис за нуждите на кметствата в Община Две могили. 

2. Определя начални тръжни цени за продажба на стояща на корен дървесина 

съгласно Приложение № 2 към настоящото решение. 

3. Определя максимална цена 30 /тридесет/ лв. без ДДС за 1 (един) пространствен 

куб. м. дървесина за възлагане на дейностите „Добив на маркирана дървесина на корен и 

товарене, транспортиране и разтоварване на добитата дървесина (дърва за огрев) до 

обектите на възложителя“ в горски територии, собственост на Община Две могили. 

4. Възлага на Кмета на Община Две могили да създаде организация за провеждане 

на процедура - търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по т. 1.2 

от настоящото решение. 

5. Възлага на Кмета на Община Две могили:  

5.1. Да изготви списък с необходимите количества дърва за огрев на кметствата от 

общината за отоплителен сезон 2021-2022 г. 
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5.2. Да създаде необходимата организация по провеждане на конкурс за възлагане 

на дейностите „Добив на маркирана дървесина на корен и товарене, транспортиране и 

разтоварване на добитата дървесина (дърва за огрев) до обектите на възложителя“ по т. 

1.3 от настоящото решение за снабдяване с дърва за огрев на кметствата от общината. 

Същите да бъдат заприходени по цена на направените разходи за придобиване. 

 6. Възлага на Кмета на Община Две могили да организира и проведе процедурите 

по ползването на дървесина съгласно Закона за горите, Наредбата за условията и реда за 

възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска 

собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и в съответствие 

с разпоредбите на действащото законодателство на Република България. 

 

 Тринадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 324/20.10.2020 г., относно: 

Приемане на Културен календар на Община Две могили за 2021 г. 

По нея докладва:  

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

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

политика”: 

Във връзка с традиционната подготовка на Културен календар за следващата 

година, ежегодно до 10 ноември председателите на народните читалища на територията 

на Община Две могили представят на кмета предложения за своята дейност. Въз основа на 

направените предложения общинска администрация изготвя Културен календар за 

следващата година, който се приема от Общински съвет. Такъв е изготвен и представен за 

разглеждане, като в него много подробно са описани мероприятията, които ще бъдат 

проведени. Комисията по образование и култура разгледа на свое заседание предложения 

ни културен календар на Общината за 2021 година и излезе със становище той да бъде 

приет в представения му вид. 

Разисквания по тринадесета точка нямаше. 

 

Мехмед Чолаков – Зам.-председател на Общинския съвет: 

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

324/20.10.2020 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 
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дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация и Докладна записка с вх. № 324 от 20.10.2020 г. след 

проведено явно гласуване с 11 (единадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 

(нула) гласа „Въздържал се”, прие 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 241 

 

 1. Приема Културен календар на Община Две могили за 2021 г. 

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

изпълнение на решението на Общински съвет. 

Приложение: Културен календар на Община Две могили за 2021 г.  

 

 Четиринадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 325/20.10.2020 г., относно: 

Програма за развитието на читалищната дейност в община Две могили за 2021 година. 

По нея докладва:  

1. Ивайло Пенев – председател на Комисията по „Образование, култура, 

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

политика”: 

В съответствие с чл. 26а от Закона за народните читалища, председателите на 

народните читалища на територията на общината ежегодно представят на кмета 

предложения за своята дейност през следващата година. Кметът внася направените 

предложения в общинския съвет, който приема годишна Програма за развитие на 

читалищната дейност през следващата година. 

Направените от читалищата на територията на общината предложения са обобщени 

в „Програма за развитието на читалищната дейност в община Две могили през 2021 г.”, 

която е предложена на нашето внимание. Програмата е разгледана на заседание на трета 

комисия, която излезе със становище тя да бъде приета. 

 Разисквания по четиринадесета точка нямаше. 

 

Мехмед Чолаков – Зам.-председател на Общинския съвет: 

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

325/20.10.2020 г. е явно, моля гласувайте. 
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По четиринадесета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 

26а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за народните читалища, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 12 и 

чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 

3, ал. 2, т. 10 от Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация и Докладна 

записка с вх. № 325 от 20.10.2020 г. след проведено явно гласуване с 11 (единадесет) 

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

 

РЕШЕНИЕ 

№ 242 

 

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

2021 година. 

2. Възлага на кмета на община Две могили да предприеме необходимите действия 

за изпълнение решението на Общинския съвет. 

Приложение: Програма за развитие на читалищната дейност в община Две могили 

през 2021 година. 

 

 Петнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 326/20.10.2020 г., относно: 

Изменение на т. 1 от Решение № 33 по Протокол № 3/20.12.2019 г. 

По нея докладва:  

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

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

Комисията по „Териториално устройство и строителство, общинска собственост, 

местно самоуправление и нормативна уредба” разгледа на свое заседание настоящата 

докладна записка, касаеща взето от нас Решение № 33, с което е дадено съгласие за 

предоставяне безвъзмездно за управление за срок от 2 години на лек автомобил „Форд 

Транзит“ с рег. № Р 6178 ВХ, 8+1 места на ДГ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Две 

могили. Със Заповед № 127/30.01.2020 г. на Кмета на Община Две могили, превозното 

средство е предоставено на детската градина за превоз на деца, посещаващи нейният 

филиал – „Олга Жекова“ от съседните села до село Кацелово. В деловодството на 

Общината е постъпило писмо от Директора на ДГ „Св. Св. Кирил и Методий“, с което тя 

ни уведомява, че към настоящия момент е отпаднала необходимостта от 

транспортирането на децата до филиала на детската градина в с. Кацелово, поради липса 

на пътуващи от съседните населени места. Автомобилът няма да се използва от детската 
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градина, но може да бъде използван за нуждите на Община Две могили, като за целта е 

необходимо изменение на т. 1 от Решение № 33 по Протокол № 3/20.12.2019 г., която 

следва да добие вида: 

„Предоставя на ДГ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Две могили безвъзмездно за 

управление лек автомобил марка „Форд Транзит“ с рег. № Р 6178 ВХ, 8+1 места за срок от 

2 години. Превозното средство да се използва за превоз на деца, посещаващи детската 

градина“ се изменя с „Предоставя на ДГ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Две могили 

безвъзмездно за управление лек автомобил марка „Форд Транзит“ с рег. № Р 6178 ВХ, 8+1 

места за срок до отпадане на необходимостта от ползването му. Превозното средство да се 

използва за превоз на деца, посещаващи детската градина. В случай, че горепосоченият 

автомобил не се изполва от детската градина, той да се ползва от Община Две могили“. 

Становището на втора комисия е предложеният ни проект на решение да бъде 

приет. 

Разисквания по петнадесета точка нямаше. 

 

Мехмед Чолаков – Зам.-председател на Общинския съвет: 

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

326/20.10.2020 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 30.10.2020 година  

 

Относно: Изменение на т. 1 от Решение № 33 по Протокол № 3/20.12.2019 г. 

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

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ” 

1. Ахмед Недрет Ахмед +   

2. Бисер Йорданов Йончев +   

3. Галя Миткова Додева +   

4. Драгомир Дамянов Драганов +   

5. Ивайло Димитров Иванов +   

6. Ивайло Пенев Иванов  +   

7. Мехмед Руждиев Мехмедов  +   

8. Мехмед Селманов Чолаков +   

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

11. Христина Димитрова Ефтимова +   

12. Юлиана Кънчева Тодорова    

13. Юсеин Ахмедов Юсеинов +   

 Общо: 10 0 1 

 

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, във връзка с чл. 3, ал. 2, т. 2 от Правилник № 1 за 

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с вх. № 326 

от 20.10.2020 г. след проведено поименно гласуване с 10 (десет) гласа „За”, 0 (нула) 

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

 

РЕШЕНИЕ 

№ 243 

 

1. Изменя т. 1 от Решение№ 33, взето на заседание на Общински съвет – Две 

могили по Протокол № 3/20.12.2019 г., където „Предоставя на ДГ „Св. св. Кирил и 

Методий“ – гр. Две могили безвъзмездно за управление лек автомобил марка „Форд 

Транзит“ с рег. № Р 6178 ВХ, 8+1 места за срок от 2 години. Превозното средство да се 

използва за превоз на деца, посещаващи детската градина“ се изменя с „Предоставя на ДГ 

„Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Две могили безвъзмездно за управление лек автомобил 

марка „Форд Транзит“ с рег. № Р 6178 ВХ, 8+1 места за срок до отпадане на 

необходимостта от ползването му. Превозното средство да се използва за превоз на деца, 

посещаващи детската градина. В случай, че горепосоченият автомобил не се изполва от 

детската градина, той да се ползва от Община Две могили“. 

2. 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. № 327/20.10.2020 г., относно: 

Промени по бюджета на Община Две могили към 31.10.2020 г. и актуализация на плана за 

капиталовите разходи за 2020 година.  

По нея докладва:  

1. Мехмед Чолаков – член на Комисията по „Бюджет и финанси”: 
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Имахме грижата преди провеждането на комисиите с общинска администрация, с 

кмета на общината да направим пълен преглед на цялата капиталова програма, както и 

там където вече са изпълнени проекти, ремонти, които са доста на брой. Почти от всякъде 

има остатъци от средства, с които вие сте се запознали, включително и ремонтни 

дейности, които отпадат на този етап. Така събраните всички средства ги насочваме към 

това, за което почти на всяко заседание на общински съвет настояваме да бъде направено, 

а именно ремонт на покрива на ДГ в Две могили, дано и времето да ни позволи, за да 

приключим това, което сме предприели, а също така със собствени средства трябва да 

завършим и ремонта на сградата на ЦНСТ и още едно нещо трябва да направим – да 

заделим в капиталовата програма 5 000 лева, за преместване на здравния дом в село 

Баниска, където отоплението ще премине на пелетно, за което е необходимо закупуването 

на камина. Това са промените, с които целим да усвоим всички средства, които са по 

капиталовата програма с идеята да няма преходен остатък за следващата година. 

В разискванията по шестнадесета точка участие взеха: 

1. Бисер Йончев – Общински съветник: 

Аз искам да попитав, относно отпадането на засупуването на тези пелетни камини 

в с. Чилнов, с. Каран Върбовка и с. Острица общо за 15 000 лв. Каква е причината да 

отпадат и за тези, които вече са закупени и монтирани, може би аз нямам спомен, но 

предвидено ли е закупуването на пелети. 

2. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

Причината за отпадането на закупуването на пелетни камини в тези сега е, че вече 

започна отоплителния сезон и сега не е момента да правим ремонти. Освен това 

специално за село Острица трябва да се преработи абсолютно изцяло пространството, 

което е пред кабинета на кмета, тъй като там ще бъде и пенсионерския клуб, същото се 

отнася и за село Каран Върбовка, просто не успяхме да го извършим този ремонт и там. 

По отношение на пелетите – предвидено е закупуването им и в кметствата, които вече са 

преминали на такъв вид отопление вече са закупени. 

3. Драгомир Дамянов – Общински съветник: 

Когато приемахме в началото на годината капиталовата програма приоритет беше 

във всички кметства и институции да заменим отоплението с пелетно, защото е по-

икономично. 

Не си ли правим добре сметката кое може да бъде извършено и в края на годината 

правим нови промени? Когато се изготвя капиталовата програма трябва реално да се 

обмислят нещата, защото в края на годината м. ноември и м. декември е много трудно да 

се извърши ремонт на покрива на ДГ. 
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Ето защо аз ще се въздържа от приемането на тези промени, защото не са добре 

обосновани. Не може в края на годината да се правят такива промени. Тези неща трябва да 

имат предварителна проектна готовност и да се каже кое може и кое не може да се 

извърши до края на годината. Коя ще е тази фирма, която ще направи ремонт на покрива 

на ДГ в края на годината? 

4. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 

По отношение на изказването на г-н Драганов за недалновидното планиране, 

напротив, всичко което бяхме планирали е изпълнено. Ремонтът на покрива на ДГ не беше 

планиран за тази година, но знаете, че една част от средствата дойдоха от продажбата на 

едни ниви миналия месец, които дълги години никой не ги искаше. Приоритетно решихме 

тези средства да ги използваме именно за ремонт на покрива на ДГ. 

По отношение на това дали времето ще ни даде възможност да извършим ремонта 

– имаме проект, имаме финансиране и оттам нататък ако има възможност ще извършим 

ремонта, ако не – ще го оставим за средващата година.  

5. Мехмед Чолаков – Зам.-председател на Общинския съвет: 

Аз искам само да допълня, че дори и да не може да се извърши ремонта тази 

година, това си остава като преходен остатък и следващата година се продължава да се 

работи. Така че тези средства, които са планирани там си остават, няма да бъдат 

насочвани на друго място. 

6. Драгомир Дамянов – Общински съветник: 

Когато се прави конкурс има срокове за изпълнение на поръчката или трябва да 

има форсмажорни обстоятелства, които не позволяват извършването на даден проект, 

примерно 3, 5, 6 месеца. Трябва да има по-дълъг период на изпълнение на поръчката, а не 

в зимните условия. Ние по принцип сме за ремонта на ДГ, но времето не е подходящо, 

затова тези неща се мислят предварително. 

 

Мехмед Чолаков – Зам.-председател на Общинския съвет: 

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

327/20.10.2020 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 30.10.2020 година  

 

Относно: Промени по бюджета на Община Две могили към 31.10.2020 г. и 

актуализация на плана за капиталовите разходи за 2020 година.  

№ ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ Г Л А С У В А Л 
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„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ” 

1. Ахмед Недрет Ахмед +   

2. Бисер Йорданов Йончев   + 

3. Галя Миткова Додева +   

4. Драгомир Дамянов Драганов   + 

5. Ивайло Димитров Иванов +   

6. Ивайло Пенев Иванов  +   

7. Мехмед Руждиев Мехмедов  +   

8. Мехмед Селманов Чолаков +   

9. Румен Манолов Марков    

10. Соня Петрова Неделчева – Нечева    + 

11. Христина Димитрова Ефтимова +   

12. Юлиана Кънчева Тодорова    

13. Юсеин Ахмедов Юсеинов +   

 Общо: 8 0 3 

 

След приключване на разискванията по шестнадесета 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. № 327 от 20.10.2020 г. след проведено 

поименно гласуване с 8 (осем) гласа „За”, 0 (нула) глас „Против” и 3 (три) гласа 

„Въздържал се”, прие 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 244 

 

1. Променя бюджета на община Две могили към 31.10.2020 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 31.10.2020 г.  

 

 Седемнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 328/20.10.2020 г., относно: 

Информация за извършените промени по бюджета на Община Две могили по реда на чл. 

125, ал. 1 и чл.112, ал. 5 от Закона за публичните финанси и чл. 40, ал. 1 от Наредба № 6 за 

условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за 

следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на 

Община Две могили, област Русе за трето тримесечие на 2020 година. 

По нея докладва:  

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

На основание чл. 125, ал. 1 и ал. 4 и чл. 112, ал. 5 от Закона за публичните финанси 

и чл. 40, ал. 4 от Наредбата № 6 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза 

за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и 

отчитане на бюджета на Община Две могили, област Русе Кметът на Общината ни 

уведомява за извършените промени по бюджета на Община Две могили за третото 

тримесечие на 2020 г. 

През месец юли промените са следните: 

1. Постъпила докладна записка от Център за обществена подкрепа гр. Две 

могили за увеличение по § 10-12 с 50 лв., а намаление на § 10-20 с 50 лв. 

2. Постъпило е докладна записка от ДЦПЛУ гр. Две могили за увеличение на § 

10-20 с 2500 лв. и намаление § 10-16 с 2500 лв.  

3. Постъпила докладна записка от ОП „Обществено хранене“ гр. Две могили за 

промени в дейност „Училищни столове“ – увеличение на § 10-16 с 2800 лв., § 10-20 с 400 

лв. В дейност „Домашен социален патронаж“ се увеличават § 10-30 с 600 лв.и § 10-16 с 

200 лв., а се намаляват § 0202 с 310 лв., § 10-15 с 1500 лв. и § 10-62 с 900 лв. В дейност 

„Други дейности по туризма“ се увеличава § 02-02 с 310 лв., а се намалява § 10-16 с 1000 

лв. и § 10-20 с 600 лв. 

4. Първостепенния разпоредител Община Две могили 

Получено е дарение на стойност 850 лв., с което е увеличен § 10-15 в дейност „ 

Др.дейности по вътрешната сигурност”. В дейност „Чистота” е увеличен § 19-81 с 31 лв. и 

намален § 19-01 със същата сума. В дейност „Др.дейности по селско и горско стопанство” 
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е увеличен § 05-60 с 34 лв. и намален § 10-16 със същата сума. В дейност „Общински 

пазари и тържища” е увеличен § 10-15 със 100 лв. и намален § 10-16 със същата сума. 

През месец август промените са следните: 

1. Първостепенния разпоредител Община Две могили. 

Държавни дейности 

В дейност „Други дейности по вътрешната сигурност”  увеличение на § 10-15 с 

5000 лв. и намаление на § 10-20 с 5000 лв. В дейност „Детска ясла“ увеличение на § 02-02 

и намаление на §10-16 с 350 лв.  

Местни дейности 

В дейност „Чистота” е увеличен § 02-08 с 880 лв. и намален § 02-02 със същата 

сума. В дейност „Обредни домове и зали” се намалява § 05-51 със 130 лв., а се увеличава § 

05-80 със същата сума.  

През месец септември промените са следните: 

1. Постъпила докладна записка от ПГСС „К. А. Тимирязев гр. Две могили за 

увеличаване на приходната част по § 24-05 с 1275 лв. и по § 40-23 с 5000 лв. и увеличение 

на разхода, както следва: § 10-16 с 1275 лв., § 10-20 с 5000 лв. и § 19-01 с 1000 лв., а се 

намалява § 19-81 с 1000 лв. 

2. Постъпила докладна записка от Център за обществена подкрепа гр. Две 

могили за увеличение по § 02-02 с 2000 лв., а намаление на § 10-20 с 2000 лв. 

3. Постъпила докладна записка от ДГ „Първи юни” с. Баниска – увеличение на 

§ 10-15 с 3500 лв. и § 10-20 с 1500, а се намалява § 10-11 с 5000.  

4. Постъпила докладна записка от ОП „Обществено хранене“ гр. Две могили за 

промени в дейност „Домашен социален патронаж“, като се увеличава § 10-62 с 280 лв. В 

дейност”Други дейности по културата” се намалява § 10-15 с 280 лв. В дейност „Други 

дейности по туризма“ се увеличава § 19-81 с 50 лв., а се намалява § 10-15 с 50 лв.  

5. Първостепенния разпоредител Община Две могили 

Държавни дейности 

В дейност „Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и 

мощности“ се увеличават § 05-60 с 45 лв., § 05-80 със 100 лв. и § 10-20 с 1 255 лв., а се 

намаляват § 01-01 с 1 000 лв. и § 05-51 с 400 лв.  

Местни дейности 

В дейност „Общински съвет” се намалява § 02-02 с 2196 лв. и се увеличават :§ 10-

15 с 891 лв., § 10-20 с 1000 лв.и § 40-00 с 305 лв. В дейност „Детска ясла” се намалява § 

10-11 с 1 300 лв. В дейност „Програми за временна заетост” се увеличава § 01-01 с 400 лв. 

В дейност „Други дейности по културата” се увеличава § 10-20 с 600 лв., а се намалява § 
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10-15 с 600 лв. В дейност „Др.дейности по селско и горско стопанство” се увеличават § 

02-02 с 900 лв. 

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

информация и излезе със становище тя да бъде приета. 

Разисквания по седемнадесета точка нямаше. 

 

Мехмед Чолаков – Зам.-председател на Общинския съвет: 

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

327/20.10.2020 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 30.10.2020 година  

 

Относно: Информация за извършените промени по бюджета на Община Две 

могили по реда на чл. 125, ал. 1 и чл.112, ал. 5 от Закона за публичните финанси и чл. 40, 

ал. 1 от Наредба № 6 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за 

местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и 

отчитане на бюджета на Община Две могили, област Русе за трето тримесечие на 

2020 година. 

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

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ” 

1. Ахмед Недрет Ахмед +   

2. Бисер Йорданов Йончев +   

3. Галя Миткова Додева +   

4. Драгомир Дамянов Драганов +   

5. Ивайло Димитров Иванов +   

6. Ивайло Пенев Иванов  +   

7. Мехмед Руждиев Мехмедов  +   

8. Мехмед Селманов Чолаков +   

9. Румен Манолов Марков    

10. Соня Петрова Неделчева – Нечева  +   

11. Христина Димитрова Ефтимова +   

12. Юлиана Кънчева Тодорова    

13. Юсеин Ахмедов Юсеинов +   
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 Общо: 11 0 0 

 

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

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

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

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация, чл. 125, ал. 4 от Закона за публичните финанси, чл. 40, 

ал. 4 от Наредба № 6 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за 

местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и 

отчитане на бюджета на Община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. 

№ 328 от 20.10.2020 г. след проведено поименно гласуване с 11 (единадесет) гласа 

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

 

РЕШЕНИЕ 

№ 245 

 

1. Приема за сведение Информация за извършените промени по бюджета на 

Община Две могили по реда на чл. 125, ал. 1 от Закона за публичните финанси за трето 

тримесечие на 2020 година. 

 

 Осемнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 329/22.10.2020 г., относно: 

Информация за дейността на Кметския наместник на Кметство село Острица за периода 

01.10.2019 г. до 01.10.2020 г. и проблемите, които стоят пред него. 

По нея докладва:  

1. Галя Додева – 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 представената 

ни Информация за дейността на Кметския наместник на Кметство село Острица за 

периода 01.10.2019 г. до 01.10.2020 г. и проблемите, които стоят пред него. 

Информацията е подробна, описани са всички проблеми, които стоят за 

разрешаване пред кметския наместник, поради което становището на комисията е тя да 

бъде приета. 

Разисквания по осемнадесета точка нямаше. 
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Мехмед Чолаков – Зам.-председател на Общинския съвет: 

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

329/22.10.2020 г. е явно, моля гласувайте. 

 

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

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

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

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация, във връзка с Решение № 29 по Протокол № 3/20.12.2019 

г. и Докладна записка с вх. № 329 от 22.10.2020 г. след проведено явно гласуване с 11 

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

прие 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 246 

 

1. Приема за сведение Информация за дейността на Кметския наместник на 

Кметство село Острица за периода 01.10.2019 г. до 01.10.2020 г. и проблемите, които 

стоят пред него. 

Приложение: Информация за дейността на Кметския наместник на Кметство село 

Острица за периода 01.10.2019 г. до 01.10.2020 г. и проблемите, които стоят пред него. 

 

 Деветнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 307/07.10.2020 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Фатме Мюймюнова Феимова за раждане 

на първо дете – Керим Ферди Керимов. 

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 първо 

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

първо дете в размер на 200 лева. 

Разисквания по деветнадесета точка нямаше. 

 

Мехмед Чолаков – Зам.-председател на Общинския съвет: 

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

307/07.10.2020 г. е явно, моля гласувайте. 

 

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

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

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

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация във връзка с чл. 3, ал. 1 и ал. 2 във връзка с чл. 4, ал. 1, 

чл. 5, т. 1.1, чл. 9, т. 1, чл. 10, т. 1 и 2 от Наредба № 10 за изплащане на еднократна 

помощ при раждане на дете, подпомагане на пострадали при пътно-транспортни 

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

бюджета на община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 307 от 

07.10.2020 г. след проведено явно гласуване с 11 (единадесет) гласа „За”, 0 (нула) 

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

 

РЕШЕНИЕ 

№ 247 

 

1. Отпуска на Фатме Мюймюнова Феимова, живееща в град  Две могили, ул. 

„Дунав” № 30, еднократна финансова помощ в размер на 200,00 (двеста) лева, за раждане 

на първо дете – Керим Ферди Керимов, роден на 21.09.2020 г. 

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

Общинския съвет”. 

 

 Двадесета точка от дневния ред: 
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Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 308/07.10.2020 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Елена Кънчева Христова за раждане на 

първо дете – Иван Ясенов Иванов. 

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 първо 

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 

първо дете в размер на 200 лева. 

Разисквания по двадесета точка нямаше. 

 

Мехмед Чолаков – Зам.-председател на Общинския съвет: 

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

308/07.10.2020 г. е явно, моля гласувайте. 

 

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

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

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

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация във връзка с чл. 3, ал. 1 и ал. 2 във връзка с чл. 4, ал. 1, 

чл. 5, т. 1.1, чл. 9, т. 1, чл. 10, т. 1 и 2 от Наредба № 10 за изплащане на еднократна 

помощ при раждане на дете, подпомагане на пострадали при пътно-транспортни 

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

бюджета на община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 308 от 

07.10.2020 г. след проведено явно гласуване с 11 (единадесет) гласа „За”, 0 (нула) 

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

 

РЕШЕНИЕ 

№ 248 
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1. Отпуска на Елена Кънчева Христова, живееща в село Батишница, община  Две 

могили, ул. „Стара планина” № 4, еднократна финансова помощ в размер на 200,00 

(двеста) лева, за раждане на първо дете – Иван Ясенов Иванов, роден на 15.08.2020 г. 

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

Общинския съвет”. 

 

 Двадесет и първа точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 309/07.10.2020 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Айтян Реджебова Юсеинова за раждане на 

първо дете – Ая Айлин Недретова. 

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 първо 

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 

първо дете в размер на 200 лева. 

Разисквания по двадесет и първа точка нямаше. 

 

Мехмед Чолаков – Зам.-председател на Общинския съвет: 

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

309/07.10.2020 г. е явно, моля гласувайте. 

 

По двадесет и първа точка от дневния ред, Общинският съвет, на основание 

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

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

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация във връзка с чл. 3, ал. 1 и ал. 2 във връзка с чл. 4, ал. 1, 

чл. 5, т. 1.1, чл. 9, т. 1, чл. 10, т. 1 и 2 от Наредба № 10 за изплащане на еднократна 

помощ при раждане на дете, подпомагане на пострадали при пътно-транспортни 

произшествия, производствени аварии, пожари, природни бедствия и други от 
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бюджета на община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 309 от 

07.10.2020 г. след проведено явно гласуване с 11 (единадесет) гласа „За”, 0 (нула) 

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

 

РЕШЕНИЕ 

№ 249 

 

1. Отпуска на Айтян Реджебова Юсеинова, живееща в село Батишница, община  

Две могили, ул. „Янтра” № 6, еднократна финансова помощ в размер на 200,00 (двеста) 

лева, за раждане на първо дете – Ая Айлин Недретова, роден на 15.08.2020 г. 

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

Общинския съвет”. 

 

 Двадесет и втора точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 310/07.10.2020 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Гюляй Бехтинова Феимова за раждане на 

второ дете – Берин Феимова Керимова. 

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 двадесет и втора точка нямаше. 

 

Мехмед Чолаков – Зам.-председател на Общинския съвет: 

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

310/07.10.2020 г. е явно, моля гласувайте. 
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По двадесет и втора точка от дневния ред, Общинският съвет, на основание 

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

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

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация във връзка с чл. 3, ал. 1 и 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. № 310 от 

07.10.2020 г. след проведено явно гласуване с 11 (единадесет) гласа „За”, 0 (нула) 

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

 

РЕШЕНИЕ 

№ 250 

 

1. Отпуска на Гюляй Бехтинова Феимова, живееща в гр. Две могили, ул. 

„Чаталджа” № 14 еднократна финансова помощ в размер на 250,00 (двеста и петдесет) 

лева, за раждане на второ дете – Берин Феимова Керимова, родена на 26.09.2020 г. 

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

Общинския съвет”. 

 

 Двадесет и трета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 312/13.10.2020 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Айсел Расимова Исмаилова за раждане на 

второ дете – Дилек Исмаилова Азисова. 

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 



 59

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

второ дете в размер на 250 лева. 

Разисквания по двадесет и трета точка нямаше. 

 

Мехмед Чолаков – Зам.-председател на Общинския съвет: 

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

312/13.10.2020 г. е явно, моля гласувайте. 

 

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

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

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

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация във връзка с чл. 3, ал. 1 и ал. 2 във връзка с чл. 4, ал. 1, 

чл. 5, т. 1.2, 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. № 312 от 

13.10.2020 г. след проведено явно гласуване с 11 (единадесет) гласа „За”, 0 (нула) 

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

 

РЕШЕНИЕ 

№ 251 

 

1. Отпуска на Айсел Расимова Исмаилова, живееща в гр. Две могили, ул. „Средна 

гора” № 16 еднократна финансова помощ в размер на 250,00 (двеста и петдесет) лева, за 

раждане на второ дете – Дилек Исмаилова Азисова, родена на 25.09.2020 г. 

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

Общинския съвет”. 

 

 Двадесет и четвърта точка от дневния ред: 

Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 333/29.10.2020 г., относно: 

Осигуряване на собствено финансиране за изработване на Общ устройствен план на 

Община Две могили. 
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По нея докладва:  

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

Община Две могили има сключено Споразумение с Министерството на 

регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) за финансово подпомагане за 

изработването на проект на Общ устройствен план (ОУП) на Община Две могили със 

средства от бюджета на МРРБ. Съгласно чл. 1, ал. 1 от Споразумението, финансовото 

подпомагане от страна на МРРБ е в размер на 80%. Одобрената сума за изработване на 

ОУП на Община Две могили е в размер на 110342,40 лв. (сто и десет хиляди триста 

четиридесет и два лева и четиридесет стотинки) с ДДС, като останалите 20% - 27585,60 

лв. (двадесет и седем хиляди петстотин осемдесет и пет лева и шестдесет стотинки) 

съгласно чл. 1, ал. 2 трябва да се осигурят от Община Две могили, за което е необходимо 

Решение на Общински съвет. 

 Необходимата сума е приета с наше Решение № 701 взето на заседание на 

Общински съвет – Две могили с Протокол № 34/26.01.2018 г., Приложение 5 „План на 

капиталовите разходи, финансирани с целева субсидия от централния бюджет и собствени 

средства на Община Две  могили за 2018 г.”, параграф 5301 „Придобиване на 

нематериални дълготрайни активи”, функция 01 „Общи държавни служби”, но се изисква 

отделно решение за финансирането. 

 Предвид кратките срокове за отчитане, е необходимо настоящата докладна записка 

да бъде разгледана като извънредна и да се вземе решение, поради което становището на 

първа комисия е предложеният ни проект на решение да бъде приет. 

Разисквания по двадесет и четвърта точка нямаше. 

 

Мехмед Чолаков – Зам.-председател на Общинския съвет: 

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

333/29.10.2020 г. ще бъде поименно. Пристъпваме към гласуване, моля гласувайте. 

С П И С Ъ К 

на 

общинските съветници, гласували поименно на 30.10.2020 година  

 

Относно: Осигуряване на собствено финансиране за изработване на Общ 

устройствен план на Община Две могили. 

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

„ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ” 

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

3. Галя Миткова Додева +   

4. Драгомир Дамянов Драганов +   

5. Ивайло Димитров Иванов +   

6. Ивайло Пенев Иванов  +   

7. Мехмед Руждиев Мехмедов  +   

8. Мехмед Селманов Чолаков +   

9. Румен Манолов Марков    

10. Соня Петрова Неделчева – Нечева  +   

11. Христина Димитрова Ефтимова +   

12. Юлиана Кънчева Тодорова    

13. Юсеин Ахмедов Юсеинов +   

 Общо: 11 0 0 

 

По двадесет и четвърта точка от дневния ред, Общинският съвет, на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с  чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация,чл. 3, ал. 2, т. 24, чл. 56, ал. 2, т. 3 и чл. 

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

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и Докладна 

записка с вх. № 333 от 29.10.2020 г. след проведено поименно гласуване с 11 

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

прие 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 252 

 

1. Дава съгласие Община Две могили да осигури собствено финансиране за 

изработване на Общ устройствен план (ОУП) на Община Две могили в размер на 20 % 

или 27 585,60 лв. (двадесет и седем хиляди петстотин осемдесет и пет лева и шестдесет 

стотинки) съгласно чл. 1, ал. 2 от Споразумение № РД-02-30-134/17.05.2016 г. с 

Министерството на регионалното развитие и благоустройството. 

 2. Упълномощава кмета на общината да предприеме необходимите действия за 

изпълнение решението и да осъществи контрол върху разходването на средствата. 

 

 Двадесет и пета точка от дневния ред: 

Изказвания, питания, становища и предложения от граждани. 
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1. Бисер Йончев – Общински съветник: 

На предходното заседание на Общинския съвет задаох въпрос по какъв начин е 

назначена служителката в читалището в село Бъзовец, като кмет на селото или и аз не 

мога да разбера точно като какво.  

Получих отговор и от него става ясно, че Кметът на село Бъзовец по време на своя 

болничен е издал тази заповед, ще ви зачета точно какво пише: „Поради ползване на 

разрешен от здравните органи отпуск, поради временна нетрудоспособност, служителят 

Диана Георгиева е определена да замества Кмета на Кметството, като изпълнява 

функциите и правомощията му в пълен обем, считано от 01.09.2020 година.“ 

Значи заместването на един кмет в пълен обем … по-голямо недоразумение едва ли 

може да има. Знаем, че кметът на селото прави нотариални заверки и аз не знам как тази 

госпожа ще го замести в това направление.  

Другото, което искам да попитам – какво е работното време, колко часа работи в 

читалището, от колко до колко часа и колко часа работи в кметството в ГРАО, от колко до 

колко часа и кога замества кмета на селото? 

Не съм удовлетворен от отговора, за мен е несериозно отношението към кметската 

институция, независимо, че става дума за едно кметство като Бъзовец. 

2. Драгомир Дамянов – Общински съветник: 

Аз имам само един въпрос – през настоящата година бе извършен направата на 

водопровод от спешна помощ до животновъдите и бившето предприятие Агромед, мисля 

че беше. Месец април беше крайната дата за пускане на този водопровод, а през този 

месец няколко пъти се срещах с животновъдите, с г-н Райков – водата по този водопровод 

все още не тече, направих проверка и във ВиК и стана ясно, че изобщо няма вода по този 

водопровод. Тук се изразходиха едни, мисля че около 700 хил. лева да подпомагаме 

животновъдите и след 7 месеца няма никакъв резултат от тази дейност, нито има вода, 

нито животновъдите могат да го използват за своята дейност. Какъв е процесът за 

включване на тези животновъди в индустриалната зона, за да може този водопровод да 

бъде пълноценен, за какво го изграждахме и хвърлихме такива средства, чакаме да му 

изтече гаранцията, за да може ако има някакви евентуални повреди, те да се отстранят за 

сметка на общината. Говорил съм с животновъдите, те нямат нищо против да се включат, 

има изградени шахти, има всичко, което е необходимо, но от страна на общината няма 

никаква инициатива.  

3. Мехмед Чолаков – Зам.-председател на Общинския съвет: 

Преди да дам думата на Кмета на Общината искам да кажа само няколко думи – 

без няколко дни днес правим една година откакто стартира нашия общински съвет този 

мандат. На предходните ни заседания подхвърлих и държа на това, което съм казал, а 
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именно: какъв е реда – имаме дата определена една седмица преди заседанията на 

комисиите за краен срок за внасяне на докладните записки, на заседанията на самите 

комисии, когато разглеждаме докладните записки имаме правото за привикваме всички 

служители, които са изготвили докладните записки, а не вносителя. На самото заседание 

на общинския съвет, забележете колеги, когато разглеждаме докладните записки след 

всяка една от тях казваме какво е становището на комисията, мнения или допълнения за 

изменение на предложения проект на решение. Там вече няма въпроси, въпросите се 

задават по време на комисиите. Не го приемайте като критика, включително и последната 

точка от дневния ред на нашите заседания „Изказвания, питания, становища и 

предложения от граждани“. Така, че в подобни случаи г-н Драганов, Кметът има правото 

да Ви отговори писмено, защото няма как един кмет, въпреки че е вносител да е 

компетентен по всички въпроси, които му задавате. 

4. Божидар Борисов – Кмет на Общината:  

Политиката е нещото, с което ние всички сме натоварени да управляваме 

Общината и да работим в интерес на населението. Двата въпроса, които бяха зададени от 

г-н Йончев и от г-н Драганов са не само въпроси, а и анализи с негативното и едва ли не с 

това манипулират населението, че тук се вършат някакви нередности.  

Когато се задават въпроси, би следвало, както каза и г-н Чолаков да се зададе 

писмено – не съм доволен от отговора, не ми е ясно това и това, а не да се правят 

съответните изводи, че едва ли не ние тук вършим някакви нередности, но както и да е… 

По отношение на първия въпрос, г-н Йончев, подписът е мой и по този начин Вие с 

Вашите думи обиждате най-вероятно хората експерти, които са изготвили Вашия отговор. 

Отговорът е изготвен от юристи, секретар на Община, които имат достатъчен опит и 

познания и могат да напишат конкретно, ясно и точно отговор на Вашия въпрос. 

След като не сте доволен от отговора, задайте си писмено въпроса и ще Ви бъде 

отговорено на поставените доуточняващи въпроси. 

По отношение на въпроса на г-н Драганов, аз считам че това е крайно некоректно 

зададен въпрос, затова защото информацията, както Вие я поднасяте излиза така, че 

вложени пари от страна на Общината и чакащи да изтече времето, просто навежда на 

мисълта в съвсем друга насока, а въпроса можеше да бъде поставен по съвсем друг начин 

– кога ще бъде пуснат водопровода и щях да Ви дам и причините защо до момента не е 

пуснат. 

Този проблем в този участък на града е поне от 20 години, имало го е и когато Вие 

сте били Кмет. Така или иначе средствата, които успяхме да осигурим за направата на 

този водопровод са чрез ПМС, конкретно отпуснати за водопровод за решаване 

проблемите на животновъдите. Водопроводът е пуснат, прият е и работи, но за да могат да 
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се включат животновъдите към него и да се изкарат партиди, трябва те да си подготвят 

проект за присъединяване, като си заплатят съответните такси. Преди няколко дни 

говорих с животновъдите и това им беше обяснено отново – всеки един от тях трябва да 

си заплати съответната такса, защото такъв е реда. Когато всеки един от тях направи това, 

тогава ще бъде пуснат водопровода. Това им се говори от три месеца и всички казват: Да, 

ще си направим проект за присъединяване и после нищо не правят. 

5. Драгомир Дамянов – Общински съветник: 

Г-н Кмете, аз като бивш Кмет уважавам кметската институция. Не смятате ли, че 

Общината трябва да съдейства на гражданите. Не може 6 месеца да бездействаме и да 

чакаме хората сами да се организират, това е функция на общината да играе ролята на 

посредник между ВиК и животновъдите. Затова казвам, че това е бездействие. 

6. Божидар Борисов – Кмет на Общината:  

Всеки един отделно трябва да си наеме фирма да си направи проектно предложение 

и нали се сещата ако аз ги извикам тук и им кажа направете това с тази фирма, какъв ще 

бъде след това отзвука. 

7. Бисер Йончев – Общински съветник: 

Не знам защо се създава такова впечатление, че с това, което казвам не мога да 

изразя собствено мнение. Споделета там при Вашите срещи със НСОРБ, че един кмет във 

Вашата община назначава една служителка да му изпълнява функциите в пълен обем, това 

е несериозно. 

Въпросът ми е – от колко до колко часа тази госпожа работи в читалището; от 

колко до колко часа работи в ГРАО и от колко до колко часа замества кмета във всичките 

му функции? 

8. Божидар Борисов – Кмет на Общината:  

Не може точно конкретно за се „забие“ от колко до колко часа изпълнява 

функциите на Кмет, тъй като работното време на Кмета е с ненормиран работен ден. 

Вчера ходих в селото да видя един мост и лично видях госпожата с ботушите си 

работеше и си боядисваше и си отправяха това, което е започнала общината. 

Съботните и неделните дни с пожарите, същата госпожа беше горе на терен при 

пожарите, така че това, което тя прави за селото и което се вижда няма нужда да се забие 

като работно време от колко до колко какво прави. 

   

Мехмед Чолаков – Зам.-председател на Общинския съвет: 

Колеги, поради изчерпване на дневния ред, закривам тринадесетото 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; 9; 10; 11; 12; 15; 16; 17 и 24 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 04.11.2020 г. и отпечатан в 3 екз. 

Екз. № 1 – за Общински съвет. 

Екз. № 2 – за Кмет на Община.  

Екз. № 3 – за Областен управител. 

 

МД/МД 

          Зам.-председател на Общински съвет – Две могили:  

     

 

________________ (Мехмед Селманов Чолаков) 


